
Οοοαίο 
ΤῊΙ5 15 ἃ αἸρΊίΑ] ΟΘΟΡΥῪ οἵὁἨ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθγνθα [ῸΓ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 5Π6 Ινθ 5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σγΘ ΓΠΥ βοαηηθα Ὀγν ΟΟΟΡρΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα [Π6 ννοῦα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθΎαῦ]6 ΟΠἸ]ΠΠ6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥΓ {Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ δηα [Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠῸΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδ1 ννὰβ πθνϑὺ β 76 οἱ 

ἴο ΘΟρυΓΙΡΪ ΟΥν ΠΟΒ6 ἰαρα] σορυγιρῃΐ (θη ἢ85 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠΘΊΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {πΠ6 ΡΠ ἀοΠΊΔ1η ΠΠΔΥῪ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγγ. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐοννανυϑβ ἴο {Π6 ραϑΐῖ, ΓΟρΡΓ θη ηρ ἃ νν θα ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οα]υγ6 πα Κηοννίθαρο {Πδ1᾿8 οὔΐθη αἰ ΠΟ] ἴο ἀΙΒΟΟνου. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΟΙ Π]ΔΓΡΊΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η 1Π6 ΟΥΤΙΡΊΠΔ4] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ Π 6 ΘΓ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟ ΓΠΘΥ ΠΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΕΌΙΠ ΒΟΥ ἴο ἃ ΠΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο ρυ  611Π65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιΠ6Γ ΝΠ ΠΌΓΔΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊΠ1Ζ6 ρΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΠΔ41η Πηδίθγια] 5 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ510 16. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηΔ1η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ ΠΊΘΓΟΪΥ {Π61Γ Ουϑίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 1655, [Π15 ννοΟΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, να Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΙΓΘΟνθηΐ αὔῦιιϑθ ΟΥ ΘσΟΠΊΠΊΘΙΟΙΑΙ] ρΔΓ 65, ΙΠΟ] Πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ 108] ΓΟ ΠΟΏΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα ααογυιηρ. 

ννὲ αἰξοὸ δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚο ποη-Οοπιπιογοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ65 ΝΥ ἀδϑισηθα αοορὶα ΒοοΚ δθδίοῇ [ῸΓ 586 ΌὈΥ 1᾿ηα]ν!Ἃπ415, ἃΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ γοιῦ 1586 [1Π656 Π]65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοχαϊπ ΠΌπι αμϊοπιαΐεα σμογγίπρ ο ποΐ 56η4 δυϊοπηδίθα ΠΠ6Γ165 οἵ ΔηΥ ϑοτί ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [Ποῦ ἅΓ σΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] ]Οη. ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟσΉΠΟΉ ΟἿ ΟἴΠΘΙ ἀΓΘἃ5 νν ΘΓ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰΓσο διηοιηΐ οἵἉ ἰοχί 15 ΠΘΙΡΙα], ρΙΘαβο σοηίδοΐϊ τι5. γα θποουγαρο ἴῃ6 

056 Οἵ ΡΕΌΠΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίου! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΡΟβ65 Δηα πᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ απτιρίοπ ΤῊ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ πη γ Κ᾿ γοῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ 56 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] Πρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ ἃπα ΠοΙρίηρ [Ποῖ Πηα 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίου 15 [γουρῇ σοορ!α ΒΟΟΚ δϑάγοῃ. ΡΙθαβο 40 πηοΐ Γοηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 |ἰοραὶΪ ΝΥΝ μαΐθνϑι γουγ ᾿.ι56, ΓΕΠΊΘΙΠ ΕΓ {πδ΄ γοὰ ἃΓῸ ΓΕΒΡΟΠ51016 [ΟΥΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ννηδΐ γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιθαραὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν Ὀ6ΠΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ρΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΔ1Π ΤΟΙ 5675 1η [η6 [π1|1{64 δίαίθ5, [ηαΐ [Π6 ννοῦΚ 15 50 1η ἴΠ6 ρᾳὈΙΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΠ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 51{Π] 1ὴ σορυγιρηΐ νᾶ Π165 ΠΤῸΠῚ ΘΟΙὈΠΙΓΥ ἴο ΘΟμΠΙΓΥ, ἃηα ννα σδη᾽ ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ Οἡ νν ΠΘΙΠΟΓ ΔηΥ ΞΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ|]οννοα. ΡΙθαβθ (ὁ ποΐ 55Ππ|6 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 Δρρθάίδηοθ ᾿η αοορὶθ ΒοΟΟΙΚ ϑθάγοῃ πηθδη5 11 σδη Ὀ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννου]α. (ορυτρῆϊ ΤΠ Προ ΠηΘηΐ Π401ΠΠ }ὺ] οαη Ὀ6 αΠ16 βθνοῖο. 

Αβδοιυίΐί οορ!ο ΒοοΙς θοῇ 

(σοορ θ᾽ 5 Π55ΙΟη 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [Π6 ννου]α᾽ 5 1Π]ΟΥΙΔΙΊΟΠ ἃΠα ἴο ΠηΔΙζΘ 11 ΠΠΊνΘΙΘΆΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 π56Γ]. αοορίο ΒΟΟΚ δθδγοῃ Π6Ιρ5 γα ο β 

αἸβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 θΟΟΚ5 116 ΠΘΙρΡΙηρ Δα ΠΟΥ5 Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γᾶ ῇ ἤθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ [Πτοῦρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θΟΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΕ: δ οῖκξΞ - αοδαῖ1εξ: δοῆϊ 
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ΒΥ͂ 

ΒΕ. Ὁ. ΑΔΑΕΓςφςΗΕΕΚΕΗΙΝΌ, ΜΑ. 

ἙΕΕΠΙΓΟΥ͂ ΟΕ ΤΕΑΙΝΙΤῪ ΟΟΙ ΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ 

Ῥοπῦοπ 

ΜΑΓσΟΜΙΙΙΑΝ ΑΝῸ ζ(Ο. 

1883 

[226 Κἰράξ οΓ 7γαρείαέίοι απ Κεῤκοώμείίονε ἐς γέδεγψεα] 



(Γαπιδτίυσε : 

ῬΕΙΝΤΕ. ΒΥ Ὁ. 1]. ΟΙἸΑΥ, Μ.Α. ἄς 9ΟΝ, 

ΑΥ ΤῊΗῈ ΟὙΝΙΝΕΚΘΒΙΤῪ ΡΕΕΞ55. 



ΡΚΕΕΑΟΚΓΕ. 

50 τῇϑηγν εὐϊτϊίοηβ οὐ ἴῃς Δἠσεαο ἂἴεὲ αἰτεδὰν ἴῃ εχίβζεπος 

(δαὶ [πΠ6 ἀρρϑᾶάζϑαηος οὗ ἃ ἔγεβδῃ οὔβ ψου]Ἱα 8θεπὶ ἴο τϑαιῖγε ἃ 

νογά οἵ Ἔχραπαίίοη. Ὑπα οδ͵]εος οὗ {πε ργεϑεηΐ βδαϊξίοη ἰ5 

ἴο δϑϑἰϑῖ ποϑα ψηὸ δὲ Ὀεριηηίΐηῃρ ἰῃ εαγηεϑὶ {δε οἴθαν οἵ 

ΡΙαίοβ Ρῃιοθορῆν, δπὰ ψνῆο ἤᾶνε δανδησεά ἴαγ εῃοιρῇ ἴο 

δΔρριθοίΐαίς ἴῃς ρεου ταῦ αἰ πον οὗ Ὠἰθ νυγιτἰῆσθ. Αοσογαάϊηρ]ν 

ΤΥ οὨϊεῖ δἷπη ἢ85 Ὀθβθη ἴο αοἰποίάδίε ἴῃ6 ρῃ]οβορῇίοδὶ οοηϊοηΐβ 

οὗ ἴῃς αἴαίοριιε, ἴο ἱπάϊσαϊα 85 οἰθαυῦίν 85 1 ννὰ8 δῦϊε {με Ἵοη- 

βεοιςίοη οὗ [15 1πουρῃξ, απ ἴο ἀεϊογηλίης [15 ροϑί[οη ἰῃ [ῃς 

Ρ]ίοηϊς βυβίεση. [1{ 85 {πούείοταε Ῥεθη πὸ ραγΐ οὗ πΠΙῪ ρυγροβα 

ἴο δηίεγ πιϊπυΐεὶν ἱπίο ροίΐϊηϊβ οὗ ἰδηριιαρε ἴοσ {παὶγ οννῇ 58 Κα. 

Βαυΐ 5ἰηοσε ἰΐ 5 υἱέου!ν ἱπῃροβϑίθ]ε ἴο ἔο!ον Ρ]αῖο᾽5 [πουρπς ν- 

οὔ ἃ ᾿πογουρῇ πηδϑίογν οὗ ἢϊ8 Ιδηρταρε, Ιἢᾶνε ποῖ δρϑίαϊπθα 

ἔτοπλ ἀδδ]ίηρ ΜΠ δυςοῇ ροϊηίβ, 580 [δι 85 βϑεαῃηθα ᾿δοθϑϑαῦν ἰοῦ 

[Π6 ρῃς ππάογϑίδηάίηρ οὗἨ Ρίαϊο᾽β τηεδηΐϊηρ, ογ ψῇεγε 1 τπουρῆϊ 

[μᾶὶ [πον μαὰ Ῥεθη ἰηϑι πο ΠΕΪΥ ἰγεαϊοα Ὁν ργανίοιβ εαἀϊζοτϑ. 

Αἰποηρ᾽ εχίϑείηρ εβὐϊίοηβ 1 δπὶ ποδὶ ἱπάερίεα ἴο τῆς ποίεβ οὗ 

9058 



νὶ ῬΚΕΖΑ͂ΘΕ 

ἴἤοβε δάπηϊιγα ες βοῃοΐδῖ ὉνγτθηῦΔοῦ δηὰ Ηεϊηάοῦύ. Απά 

δἷποα 1 Ὦανε ἐγεαιθηςν δα οσσδδίοη ἴο ὄἼχρζεβϑβ αϊββεηΐ ἔγοῃι 

[Πε νίεννβ οὗ Ῥτοΐῖ, αεάαε5,1 δὴ δηχίοιιβ ἴο ἴαϊκε [5 ορροσζιην 

οὗ δοκηον)εάρίηρ τῇς δάνδηϊασρε 1 ἢδνε ἀετίνεά ἤἥοτα ἢΐ5 

ΒΟ ΠΟ ΑΥν δηὰ ἰιιοϊ ἃ σομηεηΐδΥΥ. 

ΕἸΏΔΙν δά δον 411 τῆν ἰῆαηῖκκθ ἀῦὲ ἅτε ἴο τγν ἔγίθηά 

Με ξηιϊν [8ςἶκβοη, ἴο ννῆοβε υἱπ|γίησ Κίηάηθθ5 1 ονε δι πλογα 

[ὩΔῃ 1 σοδῇ ροβϑίδ!ν δοκπον]εάρε : ἴῃς γείεγεηοεβ ἴο ἢΐπὶ ἰη {πες 

ῃοΐα5 νεῖν ἱπιρεγίεοι ιν ἱπαϊσαῖα ον ΠΥ πα οδήτίθα οὐδ [ῃς 

ῬΠποῖρ!ς κοινὰ τὰ τῶν φίλων. 

ΤΑΆΙΝΙΤΥῪ ΟΟΙΕΟΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ, 

3 ΔΝιουερεδεν, 1883. 



ΐ 

ΙΝΤΚΟὈΌΣςΤΙΟΝ. 

81. δέ 9} ἐδε ἰἰαίορμε. 

Α ΟΘΑΒΕΕΌΙ, βιυθἄθηΐς οὗ [ῃ6 ΡΙαίοηϊς ἀϊδίοριιεβ σδῇ αταϊν [411 ἰο" 
ΠΟΙΙΟΘ ἃ σογίδη ῬΘΟΌ ΔΙ Υ [ἢ ΠΟΘ βἰσισίυσα : ἢ6 Μ11} οὔβοσνα [Παὶ ἴοσ 

[86 τηοβί ρατί ψὰ πᾶ ποῖ οὔδ Ὀυϊ βανοσδὶ τηοῦνοβ ὉΠΑουγηρ [Π6 το ]6. 
οοτηροϑίζίοη δηα γι ἰβειοα!ν ἱπίθγνονεῃ ; 80 ἰμαὶ ἰδ χα ρὰϊ [6 αυεβίοη," 
Μηδὶ τὰ5 ΡῬ]αϊο᾽β οὐ͵εθοὶ 'ἰπ ὙΠΕΏΡ ΔΠΥ͂ ΟἿΘ αϊαίοριια, [6 δΏΒΨΕΙ οδη 
ΤΆΥΘΙΥ 6 ἃ 5:120]ῖ6 Οοη6. ΤΉ686 βθυϑῦαὶ τηοῖγεβ ἅτ ἰηἀθο ὦ ἐΟΥΤΏΔΙ]Ὺ 

ΒΟΥ παῖ ἰο οπα ἀεβηϊα εηά---ῖου ἃ Ῥίδίοηϊς λόγος 15. Αἰχαγβ ζῷον᾽ 
συνεστός---αΐ [ἢ15 Θηα 5 ποῖ Δἰναγβ, ΠΟΥ ᾿Ἰηἀδοα οἤξη, [Π6 τηοβὲ ἱπη- 
Ῥογίδηϊξ ταὶ οὗ {Ππ6 ἀϊδ]οριθ οὐ [δὶ ψῃϊοῇ Ῥ]αΐο δα τηοβίὶ δἱ ἢδασί ἴῃ 
115 σοιηροβιοη. Α ὑεῖ ροοά δῃά 5ρ]6 1]υβιταοη οὗἁ [Π15 15 ΞΈΡΡΙ Θά 

Ὀγ ἴῃς ,δοῤλῪλέεύ. ΤΠ ἀδοϊαγεα οδ]εοΐ οὗ {πδὶ ἀϊδίορια 15 ἴο ἀβῆπε ἴΠ6 
ΒοΡἢἶδὶ (218 Β); δηᾷά [15 οὐ]θοῖΐ, διηϊα 411 {Π6 Ἰηίτιοδοὶθ5 οὗ [ἢ6 δχριι- 
τηδηΐ, 15 με] βἰθαάξαϑεΥ ἴῃ νίθνν ἘΠ] 115 ΗΠ4] δοσοταρ ]ϑῃπγχοηΐ, ψ ἤθη 
(6 Ξορῃϊϑὲ 15 ἰγδοκοα ἄονῃ, οδρίυτοα, δηᾶ θουηά Πδηᾶ δπά ἔοοϊ ἴῃ [ἴῃς 

ΠΟΓΤΩΟΓΟΊΌΒΙΥ ΙΑ γτπ 16 ῬΑΓΑρτΡἢ ὩΙΟ, οἸοβαβ ἴῃς ἘἸ]δαῖθ᾽ 5 ἀϊβοοῦγβα. 
Βυΐ 85 ἃ τη68η5 οἵ οδίαϊηϊπρ [ἢ15 ἀθβηι!οη Ρ]αῖο δι ρίουβ ἢ15 τοι ῃοά 
οὗ διαίρεσις; δῃάᾷ [ῃ6 Θχίτοπηα εἰδοσαίίοη ἢ ΜΜΏΙΟἢ (15 ῬτΌΟΘ55 ἰ5 

γγοικεα ουἵ, ἱορεῖθεσ ἢ τῃ6 Πρ ναϊὰθ ΟΠ γα ΚηΟΝ Ρ]αΐο 86ΐ 
ὉΡΟῊ ἰΐ, Ιθανα5 πὸ ἄουδι ἰδαΐῖ [ῃ6 δχροβι!οη δηᾷ 1] υ5ἰταῖίο οὗἨ {Π]15 

αἸδ]θοῖο4] τηϑιῃοά 15 ομα οὗ [6 πηοίϊνεβ οὗ ἴῃ6 ἀϊαίοριιθ. ΤὨίγαϊ]γυ, ἃ 

Ροϊπίὶ βϑυδάθηϊυ ὰσηβ ἃΡ, αατ6 ὈΥ δοοϊἀθηΐ, ἃ5 1ἃ σοῦ, δηᾶ σἱΐμουςξ (6 
5115 ῃς65ὲ ῥτοιηθαϊδίοῃ (226 Ὁ): [6 βορῃϊβδῖ, οῃὐ [6 ροϊηξ οὗ Ῥεοίηρ 

ΠΟὨΥΪοϊερΑΩ͂ ἃς ἃ ἄθδ]οσ ἴῃ 5}πη5, ἰδ Κ65 5ῃ6 [6 Γ 1η [ῃ6 οἷα Ρυ2ΖΖ6 δρουΐ 

μὴ ὅν : ΜὨΪΟΝ ΡαΖΖ]6 τηυδὲ Ὀ6 5οϊνβά Ὀδίοσε (6 ἀδβηϊου σἂ θ6 
δΟΟΟΙΏΡ] 15η6 4, Νοῦν ἃ Ψ1]1 Ὀ6. οὐβεγνεαὰ (μδὲ [μ6 τηδίθσ] δηα ἔοστηδὶ 
Ππηροτίδῃοα οὗ [Π6586 ἴῃτα 6 τηοῖϊνοβ 8.6 ἴἢ ταν β6 ογάθσ, Ὅῃα ἀδβηϊΠοη 

οὗ [86 βορμῖϑί, [ῃ6. ἔογιηδὶ οδ͵θοϊς οὗ ἴη6 ἀϊδοριθ, 15 5ΏΡῚῪ ἃ ρίεοα οὗ 
Ρυηροηΐ βαῖγα; ας [μ6 τηρίῃοά Ὁγ ΒΟ. [Ὠἷ5 οὈήθος 15 αἰϊδϊηθα 15. ἃ 

τηδίίοσ οὗ Ὠιρῇ ἰηϊογαϑὲ δηᾶ 5ἰρῃηιβοδηοθ. ΒΥ ἔδυ [Π6 τηοϑβί ᾿ῃοπηθηϊοι!5 
5516, Βόγον, ἰ5 [μα νοι τατη5. ὕροη μὴ ὅν : [Π6 5ΘδΙΌΒηρ ΟΥ Οἰ 51 

οὗ ὄν δῃηᾷ μὴ ὄν, ἃ5 σοησαοίναα ἴῃ νΑΥοι 5 ΡὨΙΠΟΒΟΡΉΪΘΒ; [ῃ6 πηδβίευϊν 
7 Ρ, ᾿ Ϊ 
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ΔΏΔΙ 55 οὗ ἴῃς ἔνε γένη, ψὨΪΙΟΙ ΟἸθατβ ὉΡ [Π6 τοῦ] θη οὗὨ ργϑάϊοδίίοῃ ; 
186 5Ξο]υῆοη οὗ [ῃ6 ΒΙΠοτῖο ἤΟρΡΘ]655 δηϊρτηα σοηοογηϊηρ ἔαϊδε Ἰυάρ- 

τηρηΐβ ; 811 (15 οοηβϊξζαι65 οἿδ οὗ [ῃ6 πηοβὲ τ ΘΙ ΥΑ Ὁ]6 δΔοἢνοιηθηῖβ οὗ 

1ῃ6 δυμηδη Ιης6]|16οῖ : ἃ βοίθπος οὗ ἰορίς 15 πον ἔσθ ἰουηάρά, δηά 

ῬΠΙ]ΟΒΟΡΗΥ 15 ρἰδοβδᾶ Ὡροὴ ἃ ποῦ 8515. Ὑδῖ ἴῃ ἴουτὰ [15 4}1-ἰτηροτίδηϊ 
ΤῊΘΙΔΡὮΥ51ΟΔΙ ἸΠΟΔΌΪΓΥ 15 ΤΏΘΓΕΙΥ δὴ δοοϊἀθηίδὶ αἰ ΠΟ] Ἰηνοϊνβαᾶ ἴῃ [Π6 
ἀεοβηϊίοη οὗ 1Π6 βορῃϊδῖ, ψΏ]Οἢ δρᾶ ηοῖ πᾶνε διίβθβῃ, δά ποῖ [ῃς6 

ΒΟΡϊβὲ τὐτηθ ἃ οὖ ἴο Ὀ6 ἃ 5ῃδιη. 8 5866 [ἢδὴ ΠΟῪ Ρ]δίο ὑτοροβεβ 

ἴο ΒΙπ5617 δὴ δηα ΤΏΔΙΗΪΥῪ [ῸΣ ἴἰῃ6 βαΚα οἵ [06 Τθ8ῃ8 : Ψὰ ΤΥ Ὀ6 506 
ς [ἢδι ἢδ οατεά {{Π| ἀθουΐ ἀδβηϊηρ [πῃ 6 βορῃϊβῖ, θαϊ νεῖν τηυοῇ δροῦΐ [ῃ6 

ΠΊΘΙΔΡὮΥΒΙΟΔΙ αυσϑοηβ ἴο ψΏΙΟΝ ἰῃ6 ῥτόοθϑβα οὗ ἀθβηϊοη τγὰβ ἰοὺ ρῖνα 
ΤΊ586. ΝΟΥ͂ [ἢϊ5 ᾿Ἰράϊτεοὶ γᾶν οἵ ροϊηρ ἀΡοιι Ὦ15 ὑοῦ 15 ἃ ΡΘΟυ ΠΙΑΥΓΙΥ οὗ 

Ρ]αῖοβ ψ ἘΙΟἢ τηυβὶ Ὀ6 5ιθδα ΠΥ Καρί ἰῇ τϊπὰ [ γα δῖα ἴο βάν ΔΩΥ ΠΟΡ6 
οὗ υπαεγϑίδηαϊηρ τ δἱ 411. ΑΪβδὸο 6 τηυβὶ το ΠῚ ΘΙ ΕῚ ἴῃδΐ Ρ]αῖο 15 

Ὀείοτγα 4}1 [Π]ηρα ἃ σῃϑιργϑβίοϊδη : δἰ ]οβ, ΡΟ] 1ο5, Ἰορῖο, Ρἤγ5105 ἃγα ἴο 
τὴ 850 ΠΊΔΩΥ ἔουτηβ οὗ Δρρ θα τηϑιδρἨγϑβίοβ ; δπᾶ ἱῦ χὰ που] Τρ ΠΕ 

ΟΌΠον ἴΠ6 οὐστεηΐϊ οὗ 5 [πουρῃϊ, 1 15 ἔγοπιὶ ἃ στῃϑῖδρῃγϑβίοδὶ δοῦγοθ ἰῃδΐ 
Ἧα τηιιϑῖ βϑεὶς ἴο ἴγτᾶςβ 1. 

Βεδγηρ [15 ἴῃ τηϊηά, οὶ ἃ5 566 ψηδί 15 [Π6. τεϑ] οὗὁὨἨ ἃ 5᾽ΓᾺ1]ΔΓ 
ΔΏΔΙγ515 ΔρΡΡΙοα ἰο [6 5βἰγαοίασα οὗ (6 λαρά Μοβὲ ρείβοῃβ ὕῆο 

Βῃου]α θὲ δϑἰκθα ἴο ἄθβοῦθα [15 ψοσκ νου ῬΓΟΡΔΌΪΥ τερὶῪ τπδΐ 1 νγὰ5 

ἃ ἰἸοδ 156 ἴῃ σῇ] Ρ]αῖο δηάδανουῦτβ ἴο ῥρζονε [πὲ 5011} 15 τ πΊ Οσίδὶ -: 
διῃηα [Π]5 15 Ὧο ἄοιιδί 4 οοττοοῖ δοσοιηΐ οὗ οἠδ τηοίϊνε οὗ [6 α]Δ]ορΊια. 

Βυΐ τ[ὴ6 ἀεδιηηοηβίσδοη οὗ ἱπιτη οσ } 1} 15 ΠΘΙΤΠΘΙ [6 ΘΧΡΤΘ55 ῬυΓρΡΟΒα 

ΠΟΥ {Π6 πχοβδί πηροτχίδηϊ ΡΠΠ]ΟΒΟΡΉ]ΟΔΙ Ταβυϊῦ; 18 ΠΟ] 45 ἃ ροβ᾽ οἢ ἴὩΟΓΘ 
ὨΘΑΙΪΥ ΟΟΙΤΕΒΡΟΠαπρ ἴο ἰῃδὶ οὗ διαίρεσις ἴῃ [ῃ6 ,δοῤῥξί Α5 ἴο [6 

τηδίῃ 5 ]εςῖ οὗ [Π6 ἀϊδίορσιια Ῥ]αῖο ἰδανεβ 15 ἴῃ ΠῸ πποογίδιηἶγ. ϑόκγαῖαβ 
ΤΏΔΙΚ65 ἔο βἰδίοηθηΐβ, ΨΏΙΟΠ ΔΡΡΘΑΥ ἴο Κοῦδα ἴο θ6 πιυΐθλ}ν σοηῆϊοί- 

ἴπρ : (1) ἴῃ [15 16 γα ἀγα υπᾶθγ (6 ρῥτγοϊβοϊοῃ οὗ ροοά δηά ν]βε ροάς, 
(2) {με ῥῃΠ]ΠΟΒοΡ ΠΟΥ Μ11 ΡῈ ρἱδά ἴο χυξ (ἢ15 116, Θιτητηΐαβ δα 5 [ῃδὲ 1 
56 618 ἃ 1{Π6 πηκίπα οὗ δοκγαῖεβ. ἴο 6 ρ]εαβεά δ Ἰδανὶὴρ ἢ15 [ΘΠ 65. 

Θοκγαίθβ δ πη115 (Πδὲ 1ἴ 15 ΟἿΪΥῪ ἔδιγ [ἢδξ δ 5ῃου]α οἷθαὺ ΒΙτη οὶ οἡ Ῥοὶἢ 
[Π6586 οἤαῖρεβ. ὙΏΠθη, ΔΙ͂ΘΥ δὴ ἰηουσυρίίοη οὐ (6 ραᾶτΐ οἵ Κυίοῃ, 

ΜΏΙΟΝ ἰβ8. οἰθαυϊν ἀαδθιρηβα ἴο τηδυῖς [μᾶὲ [6 βθιίοιιβ Ὀμπϑῖηθ55 οὗ [Π6 
ἀϊαϊοριιθ 15 ΠΟΥ͂ δρουϊ ἰο Ὀερίη, ϑοκγαίθβ ὑσοοθθᾶβ 1ἴὴ ἴῃς ἰο]ονηρ; 

ΜΟΙάβ: “ΝΟΥ 1 ἀεβῖγα ἴο στο ογ δὴ δοοουηΐ ἴο γοῖ! ΤΥ Ππᾶρθ5 δηά ἴο 

ΒΟΥ [δὶ 1ἴ 15 ΓΕΑΘΟΠΔ 016 ἔοσ ἃ τδῃ ΨΜὴΟ 85 ραϑβεα ἢ15 [16 ἴῃ [6 ἱπι8 

Ιονε οὗ νβάομ ἴο Ὀ6 οὗ ροοά οἤδοσ οἡ ἴΠ6 {Πτεβῃο]α οὗ ἄθδίῃ δηά ἰο 

ὍΘ ΠοΟΡΘΗ͂Ι] οὗ βη͵ογίηρ [ῃ6 ρτοαίαβίὶ Ὁ] 6 βϑιηρθ, ΏΘΩ Π6 15 ἀ6Δα, ἴῃ [6 
οἴμοσ νου, ΗΟ [18 τῇδὺ Ὀ6 (6 οΔ56, Θιτητηΐαβ δηα Κορθο5, 1 5}4]]} 

ΕΥ ἴο [6]1] γοὺ (63 κ). ὙΤῇυ5 τ᾿ 566 ἰμαΐ [ῃ6 ᾿εδαϊῃρ τη να 15. [0 
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: βῇον (δαὶ (Π6 ψῖδα δηά νιστίποιβ δὴ Μ1}} τηθεὶ ἀθδίῃ νι τ ΟΠ ΘΟΓΆΊ]Ώ 655, ' 

; οη ἴ8ε βτουπὰ [μπᾶ ἷ8 ἰοῖ Ψ1]1 6 ΒΑΡΡΥ ἴῃ [ῃ6 ψοῇα οὗ ἴῃς ἀερατίαά. 
ἱ Απᾷ, 85 ἴῃ ἴῃ6 μδοῤλΎῥεέ, ῬΙαῖο πονεῦ οὔοε 10565 βίρῃΐ οὗ [15 πηοῖϊνα ἔγοτα : ἰ 

ἐ Ο ΒΘρΙηηΐπρ ἴο 6η4 οὗ [6 ψοΙΚ. 

Νον ἰδὲ 5 οὔβεῖνα ΟΝ [Π6 οἴποσ βυ͵]θοῖς τὸ οοηηθοϊοα ψ ἢ [Π15. 

ΤῊΣ ]Ἰης οὗ ἀεέδηος δάἀορίεοα Ὀγ ϑοκτζγαίθβ 15 85 [Ὁ]οΐ5 : ΤῊΘ ΡΒΣΟΒΟΡὮΕΓ 

15. ηοΐ σοῃοοτηθά ψ ὑμ6 στα βοδίοῃ οὗ ῬοαΙγ ἀρρϑια5 ἢοσ ψ ἢ [ῃ 6 
ΡΟΙῺΡ5 δῃα ἰυχυτίεβ οὗ [ἢ15 νοῦ] ; [86 ῥ]βαβυγας οὗ {π6 1ης6 ]]6εοῖ δοης 

ΔΙΘ ὈΓΘΟΙΟΙ5 ἴῃ 15 5:5 ῃϊ, δηά ἴο [86 ρΡυτγθυϊ οὗ Κπον]εᾶρα δηα ν βου 

ἢ]5 ὙΠΟ]6 1 15 ἀδνοίεᾶ, ϑυοῇ Ὀεϊηρ [Π6 οᾶ56, ([ῃ6 ὈοάῪ ΜΏΙΟΙ 15 ἢ5 
5011} 5 σοῃηδίδηϊ σοιηρδηΐοη ἢοΐ ΟἿΪΥ ὈΤηρδ ἢ ὯῸ δἀνδηΐϊαρα Ὀυϊ 15 ἃ 

Ροβίανα διμάσαησε δηᾶ δηηόγδαηςσθ, ρθαϊηρ ὈΥ 115 ᾿τηροτίπηδίθ αῇθο- 
Ποη5 [86 ἔγτες δοίϊΐοη οὗ ἴΠ6 50.] 1 ΘΙ βϑδσοῦ ἴοσ ἴῃ6 ἱτἢ. Αοσοοτά- 

ἸηΡῚΥ ἢξ δοοιιβίοτηβ ἢδὶβ 8οὰ] ἰο Ὀ6 85 ἱπάδβρεπάδηϊ οἵ ἴῃ6 ὈΟῪ 85 15 

ῬΟΞΒ10]6, ἴο νι μάτανν ἔτοσλ σοτηταπηΐοη ΙΓ 1ἴ, δηά ἰο δοῖ ὈΥ ΠοΙβοΙΓ-- 
ΌΥ Ρτγόοσθββθβ οὗ ρύυσγα {δουρὶ ψιβουΐ δὰ οὗ ἴῃ6 5θῆβεβ. Βαυΐ (ἢ15 

ἀε!νοσάπος οὗ [88 δου], ΠῈσ ρυπβοδίοη ἔγοτῃ 411} σούροσϑαὶ ἰδἰηΐ, οδῇ 
ὭΘΥΟΙ 6 ΡΘΙ͂ΘΟΙΥ δοσοιρΠ!5η6α ἀυτίηρ [15 ΘΑΣΓΏ]Υ 116 : ΘΟ Βα ΘΉΓΥ 

“ [ἡ (ἢϊ5 [ἰ6 [6 ρετίδος π!ὔοη οὗ 1η|6] ]Πρθῆος οδῃ ΠΟνΟΥ 6 δἰϊδἰηθᾶ, 
ΤΏΘΙα 15 Ὀπῖ ομδ [πϊηρ ΨΏΙΟΝ βαραγαΐθβ 501] ἴτοπὶ θΟΟῪ δ οροθίμοσ ; δη 
[815 15. ἀβαίῃ : ἀθαίῃ δχίτοδίθθ [Π6 5011} ἔτοιη ΠῚ σουροσθαὶ δηϊδηρΊ]6- 
τηθηΐ δηα 56ῖ5 ΠῚ ἔχθεα ἴο οχοῖΐξ ΠΟΥ υπέοιςογεα Ῥόνγεῖα Ὁροὴ [Π6 ΠΙρῃεϑί 

οὐ͵]δοῖβ οὗ σορῃϊοη. Ὠ δίῃ [Π δῇ 15 [ῃ6 τρα] !ϑαϊίοη οὗ ἴῃ6 ῬΗΠ]ΟΒΟΡ ΒΟ 5 

ἄτγεδῖῃ ; 1 15 [86 Δ] Β]τηθης οὗ (μδὲ 1π|6 ]Θοῖ41 θη πο Ββοηθηΐ ψΏΙΟΣ 

ὈΥ ἃ [16] οηρ βίσυρρ]α ἢ6 ἢᾶ5 Ὀαϊ [ἢ Θ0ΠῚ6 ΒΟ δη Πα ϑιγα δια ηδα : μον 

[6 σδῃ ἢ [41] ἴο Ὀ6 οὗ ροοά οἤδεσ ψῇθη [ῃΠ6 ΠΟΙ εγίνοϑ οὗ 15 σείθαβα 
ἔτοὰ [26 οἷοβα σοῃμῆμθϑ οὗ ἢϊ5. ὈΟΟΙΪΥ ργίβοη ἰπίο (ἢ6 ψιᾶθ ρυτα δἱἷσ οὗ 

ἴτε 1ητο]] ϑοῖυδὶ [16 Ὁ 
Ψ ΕΥΥ Μ 61], τορ 165 Καθαα; θὰϊ γοὰ τα δϑϑυσηίηρ [μδ΄ [6 501] σοη- 

{{πι65 ἴο οχὶβί 88 ἃ σοηϑβοῖουβ Δη4 1ης6]Προηΐῦ Ὀεΐηρ Δἔευ ΠΟΥ 5Εραιδ ΠΟ ἢ 
ἔτοτῃ [μ6 Ῥοάγ, Ηὸον ἄο ψὰ Κῆον (ῃδί 506 15 ηοΐ Θχ ρι 5ηςα δἱ [ἢ6 

τηοιηθηΐ οὗ ἀἸββοϊοη } Βείοταε ὰ οδῃ δοζοερί γοὺυγ ἀδίδησα ἴἴ 18 
ΔΌΒΟΪ ΙΓ ΘΙΥ ΠΘΟΘΘΘΔΙΥ (Πδΐ γοι 5ῃου]ἃ 5815} 15. οἡ {15 ροϊηῖ. ϑοκτγαῖθϑ 
ἔτδεὶν δαμπη5 (ἢ6 566 οὗἁ [15 ΟΥ̓] οἰϑῶ Δα 58γ5 ἢ6 Ψ1}} ἀο 15 Ὀαϑβὶ ἴο 
Β11 ὉΡ ἴΠ6 ἰδσιηᾶ 1ῃ ἢ15 ΤΠ ΘΟΙΥ. 

Ὗς 566 1Ὡδη [μδὲ ἱπητοσία ΠΥ 15 ἃ αΙΞΕ ΠΟΥ ϑθοοπδσυ 5516, 5Ὁ- 
οτάϊηδία ἴο [86 ῬΓΠΠΟΙΡΑὶ {μθη16 οὗ [6 ἀϊδίοριιθ. ΤῊΘ ρδγίσυ]αῦ πλοάς 
ἴῃ. ΨΏΙΟΝ Θοϊγαῖθβ 85 οὔοβθη ἴο ἀδίδῃα ἢ15 τηδίη Ὀσοροβιοη ἀθιηδηάϑβ 
ἃ ἀεπιοῃβίγαϊίοη οὗἩ [π6 500] 5 ΤΟΥ ἢ Ὑ ἃ5. ἃ ὨΘΟΘΒΒΘΙΎ οοΟπα ἴοη, ἀπά 

. [δαϊ 15 411; 50 ΔΓ 85 τϑραγάβ [Π6 ρυγροβοβ οὗ [15 ἀϊαίοριια ῬΙαΐο 15 
σΟΟΠΟΘΙΠΘα ἴο ῥγονα [ἢ6 5010} ᾿τππγοσίδὶ ΟὨἹ]Υ ἴῃ οΥδσ ἴο ὑσονα (δαὶ {π6 

[---.2 
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{π|6 ΡΒ] ΟΒΟΡΠΟΥ Ψ11] ποῖ ἔδξασ ἀδαῖῃ. [Ιἰ 15 ἴο Ὀ6 ποϊορά [δἰ 85 βοοῇ 
8ἃ5 ΟΥΟΙ ἴἢ6 ἀοιῃμοηϑίγαϊοη 15, ΟΥ̓ ΒΘΘΙ5 ἴο Ὀ6, ΔΟσοΙῃ 564, ϑοκταῖεβ 

δῖ οὔςα ῥγοοθϑᾶβς ἴο δηϊαῦρα οἢ 115 εἰ ῃίοδὶ Ὀθαπηρβ ἴῃ τοἰδοη ἴο [86 
ἸηΔ1ὴ Ῥσοροβιίίοῃ, 81 Α [0]]., 1οἡ ὁ [0]]. 

ΗἩδνὶηρ ἴῃ5 ἀδίοιτηϊη δα ἔνγοὸ τηοίίναβ, ἰδῖ π5 866 ΒΊΟΣ δὴ Ἰη5ρΡΘΟ- 

τοὴ οὗ ἴδ ῥ᾽θδάϊηρβ ἔοσ ᾿πησηοσίδ! γ ψν}1}} αἸ5Ὸ] θα ΔῊ τόσο. ϑοϊκγαῖθϑβ 
Ὀαρίηβ ψ  ὑνγοὸ διραμηδηΐῖ ΜΏΙΟΝ ἀγα ἴο Ὀ6 τοραγάθα 85 {72 ο Ὠαῖὶνθδ οὗ 

οὔ6 ρὑγοοῦ. Τδδ ἢγϑὶ 15 θαϑθα ὑροὴ ἃ ἰδ οὗ δἱϊεγηδίϊοηῃ ΟΣ το ργο  Υ 

ἴῃ δία : σίνθῃ ἴνγο Τρροβίίε βίδίεβ, 81}} [Π]ὴρ5 ψὨΟἢ πᾶνε σοπιθ ἴο Ὀ6 

ἴῃ οἰἴθοσ βίαίθ ἤᾶνα ραββϑα ἰηἴΐο 1 οτῃ [ἢ6 ορροβὶῖίε βἰδίε ; [8 ψνῃδῖ 15 
ΠΟΥ͂ ὈΘΙΓΟΙ ἢᾶ5 ὈΘΟΟΠῚΘ 850 ἔτοιῃ Ὀδηρ ὝΟΙΒΕ; δηᾶ Ὀεδίνεθη ΘΥΘΙΥ βυοῇ 

ὈΔῚΓ οὗ Ορροβίϊεβ γα βάν {τδη 5] 0 ἴῃ ΟἰἴΠ6Υ ἀϊτοοῦοῃ, θοῦνθθη Βοιίοσγ 
Δηα οοἸάογ, ρυθαίεσ δηά 1655, βἰθβθρίηρ δηῃᾶ σψακίηρ, ὅο. ΝΟΝ [6 ορ- 

Ροβὶϊθ ἴο νιηρ 15 ἀεδᾶ : θεύνθθῃ [656 ἵἴχο νὰ ἀδ1]ν 566 ([ἢ6 ὑσόοςεββ ἴῃ 
οὔ ἀἰϊγθοῦοῃ, ἔγοτῃ [16 ἴἰο ἀδαίῃ, [ἢ οἴου νὰ ἀο ποΐ 8865. Βαυΐ [πουρῇ 
ἯΕ 566 ἴἰ ποῖί, ἰἰ τουδὶ οχίϑί. ΕῸΣ 51ὴ06 ἰἰν]ηρ 5015 8.6 ΘΟΠΌΒΌΔΙΙΥ 
θεῖηρ Ῥογὰ Ἰηἴο ἰἢ6 νοι], ἀπ βἴποα [ΠΥ σδηποῖ οοπλα οὐ οὗὁὨ ποίην, 

ΟἰοΑΙν Τ6Υ τηυβὲ σοπλα ἤοτῃ ἴδ6 5015 ΠΟ ἤᾶνα αυϊξιοα [ἢ15. 1186. 
ΤἬΘ686 [6 τηυβί οχίϑί δέου {Παὶγ ἀδρατγίασε τοσλ (ἢ6 Ὀοάγ ; ἴογ 1 [εν 

οραβδθά ἴο Ὀ6, 6 Ὺ οοὐἱά ῃηοΐ σοπλα δρϑίη 1ηἴο θην. Ὑδογοίοσε οὐσ 

501115 αχίϑὶ δον ἄδαίῆ. Τα βθοομά δρυχηθηΐ γοϑίβ ὈΡΟῚ ΤΟΠΔΙ ]ΒΟΘ ΠΟΘ. 

ΑΙ] 56 ῆβιῦ]6 οὈ͵δοῖβ τοτηϊηά τ15 οὗ σοσίδιη 1468] ἔγρθϑ, ῃογοοῦ ΠΟΥ ἀγα 
ΠΠἸΚΘΉΘ5565 : ἴΠῈῪ ἃ υΐ δἀυμηγδίοηβ οὗ [Π6586 ἴγρε5, (δ ΠΥ ταβεοϊηρ 
ἴἤοπὶ Ὀὰΐϊ ἱποαραῦῖα οὗἁ τεργαβθηξίηρ [βοτὰ ἢ ροτγέδοϊς δοοῦσαογ. γε 
σΟΙΏΡΑΙΘ [ἢ 656 ΟὈ]θοῖβ ψ ἢ [ΠΘῚΓ ἴγραβ δηά Ἰυπᾶρε [Πδἰ ἴῃ 6 γΥ [4}} 5ῃοτί οὗ 
[ἤθη ; ψΏΘηςΘ 1ἴ 15 ενιάδηϊ [δῖ δὶ βοῖῃβ {6 χα ταδὶ μαναὰ ἢδά Δρρζϑ- 
μαηβίοῃ οὗ [ῃ6 ἴγρεβ. ΝΟΥ͂ νὰ οδῃῆοί ΡΟββίθ]Υ Βᾶνε ραϊηρα [ἢ15 Κηον- 

Ιεάρε βίποα οὐσ Ὀἰσγίῃ ; ψ ταδί [θη ἤανα Ῥοββοϑβοά 1 Ὀεθίοσα γα ΨΕΓΘ 
Ῥοστῃ. Τβογοίοσα ΟἿἵγ 501115 ροβϑοβϑβϑϑα 16] Προηΐ οχίδίθποο Ὀαδίογα Ὀϊσγίῃ. 
Ῥυτίηρ ἴ656 ἵνο ἀυριπγχθηῖβ ἰοροίδοσ, γα πα δὲ Οὐγ 5001]5 Ἔχἰβίθα ἃ5 

16] Προὴΐ Ὀείηρβ Ὀείοστα γα ψεῖΘ ὈΟΓῚ δΔη4 ἘΝ} οοπέηια 50 ἴο δχίβί 
δἴζου ψὲ δῖα ἀθδά. 

ϑϑαίηρ μαι 5 γουηρ ἔ]Θηἀβ ἀγα 511} ἀουδ Ἢ} πμοϑῖθου [ἢ 6 σοπά!- 

[ἰοῃ5 ἴον ἴῃ6 ορετγδίίοη οὗ [ϊ5 ἰανν οὗ τϑοϊρτοοῖγ ΔΥῈ ὩΘΟΘβϑΑ ΠΥ 5 586 ἃ 
ἴῃ (ἢ6 οᾶ56 οὗ 5ου}, Βοκταΐθϑθ ρυβῆθϑ ἔουγασγα ἴο πὸνν ρτουηᾶᾷ. Ηδ υὑτρα65 
τμδὲ 1 ἃ τὨϊηρ 15 ἴο Ὀ6 ἀξδοοτηροβεά, 1 πηιδὲ ἄσβε ἤᾶνα Ὀδδη οομηροβαᾶ -: 

(δὶ ψΏΪΟ. ἢᾶ8 ΠῸ ρῥδιίβ ἰμεγοίοσε οδηποΐῖ 6 βυθΊθος ἴο αἰ βϑοϊαιςοη. 
ΤΏΙ 15 [86 διηααιηδηΐαὶ ἀἰδποίίοη Ὀδίνγεεη [Π6 οὈ͵θοῖβ. οὗ βθῆη86 δηά 

[ῃ6 οὈ͵δοίβ οἵ ᾿ἱπίθ]Πρθηῆσα ; [86 ἔοστλθυ τὰ σοϊηροβίία δηᾶ ρογροίμα!ν 
ΒΙΒευηρ Τα αΠΟἢ ἰηΐο [Π6ῚΓ σοηϑίϊςπεης ρᾶγίβ ; [Π6 Ἰαιίοσ ἃτὸ 5.016 
δηα {Πογθίογα ἰη]55011016. 1ἀδα5 ἀσα σἤδηροίεββα δηᾶ δἴθγῃδὶ, ραγτ οι ]δγ5 



ΣΥΤΚΟΡΟΌΤΊΟΝ, ὕ 

ΔΙ6 δνει-ΟΠδηρίηρ Δηα ἰγδηβιίοσυ. Τὸ ψΒοἢ οὗἩ (656 πδίυγοβ 15 500] 
ΙΏΟΓΘ Κη ὃ ΟἰΘαΥγ ἴο 16 5016 δῃα οἤϑηροὶθθβ ᾿ἄθδβ, νὩ]Οἢ ἅ16 ΠΟΙ 
ῬΙΌΡΕΙ οὐ]εοὶ οὗ σορῃ!οῃ, δηα ΜΏΙΟΝ 586 Δρργοῃεηᾶβ Ὁγ νἱτίας οὗἩἨ ΠΕΘΓ 
᾿ΠΚοη655 ἴο [ἤθη]. ΜΟΥσθΟΥΘῚ 5806 15 τη ]βίγοϑϑ ονοῦ (ἢ6 Ὀοάγ, Ὀεϊηρ ἴῃ 

ἈΕῚ αϊνηθ 5 ΡΙΟΙΥ [ΔΓ ταοῦα ρονοτῖι!. Ὑεῖ ὄνεα [ἢ6 Ὀοάγ 15 ὑπᾶεγ 
οατίδίῃ σΟΠΙΠΟΠ5. ΨὙΘΙΥ͂ ἀυγαῦ]6 ; ΠΟῪ του τηοτα Ἰαβίϊηρ ἤθη 584]] 
ἴΠ6 5οὰ] μοί 6 ἢ 

Βεΐοτγε ρτοοδδάϊηρ Ἰεΐ τι5 ράῖι56 ἴο τηδιῖς [Π6 5ίτ655 ἰαϊἃ οἡ [πε δβῆηϊν 
οὗ [86 5011} ἴο [Π6 1ἄ685, ἴογ [15 Ὑ711} ῬγΈβ ΠΥ ρΪδῪ δη ἱπιηροτίδῃϊ ρϑτζί. 

γε ΠΙΑΥ Ρᾶ55 ΟΥ̓ΘΙ ἴῇς οὐ]εςοη οὗ ϑιτημλα ψΙ 115 τοδιϊδιοη ἃ5 
Ὀαϊηρ ᾿ητηδίοσιδὶ ἴο [Π6 τηδῖη διριτηεηΐ, πα ῥγοοθθα δἱ οπςα ἴο [ῃ6 
ΟΥἸΠΙοΙβα οὗ ΚοΡα5 οὐ [6 ἔοσθροίηρ [ἤθοσγ. [1ἰ διλουηῖβ ἰο [ἢ]15 : [88 

δΌονΘ ΓΟΔΒΟΏΙΏΡ' ΟὨΪΥ ΤΩ 65 1 ῬγΟΌΔΌ]6 ἰΠδΐ 5011] 15 ζηυοἢ τόσο ἀυγαῦ]α 
[ἢδὴ Ῥοάγν δηᾶ τΔῪ ἰδϑὶ ἃ νεῖν ἰοὴρ ἴἰτὴθ ; 11 ἀοε5. ποΐ βῆον (ῃδί 586 ἰ5 

δοίι δ! ᾿ ΡΟ 5 ΠΔ 16 ΠΟΥ 1Πδἴ 5ὴ6 85 1ῃ ΠΕΙ ΟΥ̓́Τ Θ55Έ πο 6 8} 1Π4]16 806 
ῬΠΏΘΙΡΙς οὗ νἱίδ!ῖγ. ΤῊ5 ἴ4Κ65 115 ἴο ἴη6 νεῖν Ὠεασί οὗ 1ῃ6 τηδίίοσ ; 

Θοκταῖθ τηυδί ἴσᾶσα [6 οαιι565 οὗ ρεῃθγαίοη δηᾶ ἀδβίπιοῦοι ἀοόνῃ ἴο 
{ΠΕ ῚῚ νΕΥ τοοίϑ. . 

Ιἀο ποῖ τηϑδδῃ ἴῃ [Π15 ρἷδος ἴο ψῖνα ΔΩΥ δη Δ  γ515 οὗ [ἢ τρδγνϑ]ουϑ]ν 

5.116 τοαϑοηϊηρ ΜΈΏΪΙΟὮ 56ΥνῈ 5 [0Γ [ἢ6 ἤη8] ἀειηοῃϑίγδθοη, θὰ ΟὨἱγ ἴο 
(811 δἰϊθῃίοη ἰοὸ 115 Πιηαδιηθηΐαὶ ὉΠΉΟΙΡ]65. ΑἿΘΓ ροϊηίίηρ ουὖἱὐλ [6 
Ἰηδάἀδαυδογ οὗ 4811 ῥσγενίουιβ δηᾶ σοῃίθιηροσδιυ ἰμθοτῖθ5 οὗ οδυβαίίοῃ, 

οϊκταίθϑ ἀβοίασοα (86 1ἀθα5 ἴο 6 [6 5016 σδιιδ65 οὗ 811 [Πὴρβ δηά [68 

50[6 οὐὈ͵]δθοῖβ. οὗ Κηοχίεάρθ. Τἢδ {τὰ οὗ [6 Ιἄ6 845 15 δἴδσγῃδ!ν 506, 
δηα ψῃδίενοι Ἰπέθσθηοα σἂ 6 ΟΟΙΔΙΏΪΥ ἀτανῃ ἤΌτα (ἢ 1468] [ΠΘΟΙΥ 15 
ΨΟΙΪΥ 6. ΝΟΥ͂ δυο τηρ ἸῺ πδίυχα 15 ψνῆδὶ 11 15 ὉΥ νἱτίια οὗ ἰῃς 

᾿πητηΔΏΘΏηΓΕ οὗ βδοηδ 1468 ἰπίοιτηϊηρ ἴἴ: δηα 50 1πεἰτηδῖς 18 6 σοηηθχίοῃ 

οὗ ρδυίίουϊασ νι 1ἀδα, μα [ῃ6 [ΟΥΠΘΙ σδΔἢ ΠΟΝΕΙ͂ ρῖνα δατηϊβϑίοη ἴο Δῃ 
1464 ἱποοηρτιοιβ ψΠ [ἢ6 Ἰαϊίετ. Ασσογαϊηρ)ν 16 γα ἴαϊκα ΔῺΥ ῥδὶσ οὗ 
οΡρΡοβίίε δηά πτηυΐαδιν Ἔχοϊαβῖνα 1ἄθδϑ, ἃ ρα 1 ΑΓ ἰηξοστηεα ὈῪ βυςἢ 
ΟΡΡοϑβιΐθ, οὐ ὈΥ ΔῃΥ 1468 ᾿Ἰηγοϊνίηρ, βαοῇ Ορροβιὶίθ, οσδῇ ἤδνεῦ τοοεῖνα (ἢ6 
οΟἴμεσ ὁρροβίίε : ψὲ οδηηοί αν οοἱὰ γα ΟΥΓὁ δυβῇ ἴἧσγεα. Βαϊ 5ου]--- 

νἱτα] ῬτΙΏΟΙΡΙΕ ---ἰθ 500] Ὁγ νἱγίαε οὗ [6 Ιάεα οὗ [16 ᾿Ἰηῃογεηῖ ; {Πογείοσα 
506 σδῃ ΠΘΥΟΙ δάμη [ἢ6 ορροβίὶία ἴο 118, ὙΒΙΟ 15 ἀθδίῃ ; εἶδα γα βῃουϊά 
Ὦδᾶνο ἀεξδά 50], ψὩ]Οἢ 15 ΠΟ 655 ΠΡΟ Θ51016 δηα ἱταοηδὶ ἤδη ὄνθῃ 
[χοθ. ϑὅοὰ] ἰμοιοίοσα μᾶ5 1 ΠΕΣ Ἰητηοϑί Θββθῆσα 8 βοῦυσζος οὗ 1[π|6 (ῃδϊ 
ΟΠ ΠΕΡΕΓ [1] ΠΟΥ. 

Α γνΕΙΥ τηοάεγαϊα ἔδυ ΠΔτ ΠΏ ῬΙαΐο᾿5 γὰγ5 οὗ ψουκῖηρ Μ11 ΠΟῪ 

ΘΔ 16 τκ5 ἴο 566 ἡ οτα χὰ 416 ἴο Ἰοοὶκ ἴοσ [86 νεῖν ἢεδασί οὗ [ῆς ἀϊδίοριιο. 

ΤΗΣ ἀββοσίοη οὗ ἰ(ῃς Ιἀδᾶ5 85 ἴῃ6 οδι865 οὗ εχἰβίθηοε δηᾶ τῆ6 οδ]εοῖβ 
οὗ οσορπϊίοη ; [με δἰηττηδίίοη (μᾶὶ ἴΠΘΥ οοηϑιζαίς [Π6 υἱπιᾶῖθ τϑδ]ν 



6 , ΖΥΖΤΚΟΡΟΝΟΤΙΖΟΝ. 

ὉΡΟη ΨΙΟὮ 4]} Ξξουηάᾶ τϑαβοηΐηρ πγιβὶ 6 Ρα566---[ἰς 15 (6 τηοβί βιρηί- 
Ποδηΐ τῃθίρἤγϑι 8] τοϑαὲ οὗὐἩ τὴ6 Ζῥαεάο, ἀνὰ [15 θαγοπα ἀουδὲ τγᾶβ 

ΡΙαἴο᾿β ἀδαγαϑὶ ρύσροβθ ἴῃ σοϊηροϑβίηρ 1. Απὰ γεί, 50 [ΔΓ 85 ἔοσ τη ρΌΘ685, 
[815 15 ΟἿΪΥ 5 5: ἰδῖγ ἴο [π6 Θβία ἰβῃπηθηΐ οὗ ἃ ἀοοίτίπα πποἢ [85 
ἰὐτηεα ουΐ ἴο Ὀ6 ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ ἰοὸ [ἢ6 τηαϊηίθηδησα οὗ [ἢ6 ὈΓΙΠΊΔΙΥ ΡτΟρο- 

β'οη. γε βᾶνν βονανοῦ ἴῃ [ῃ6 μδοῤὝξεξ ἴμδὶ [λ6 οὨϊεῖ ἔοσιμαὶ τηοῖϊνα 15 

ὈΥ ΠΟ ΤΔ6ΔΠ5 ΠΘΟΘβϑΔΥΠΥ Ρ]αῖοβ ὈΓΠΟΙρ4] οηα: δηᾶ δραίη ψ ἢδᾶνα ἴο 
566 Κ [86 οΟΠϊεΐ επά ἴἢ μηδέ 5 ἰθο μηδ ν Ὀὰϊ ἃ Τη6 45. 

ΘΟ. Ὀαϊηρ τῆ 6 τῆγοο βίταη 8 ἰηϊογεν πο ἰη [6 τὨτοαὰ οὗἩ ψῃϊοἢ [ἢ 6 

ἔλρτῖς οὗ [6 Φλσεαο ἰα πσόυθῃ, ἰδ ὰ5 Ἔχδηνηα {ΠΕ ῚΓ τοδί οηβ ἃ 11{{16 πλοσα 
ΠΔΙΤΟΝ]Υ. 

ΤΕ αυρϑάοῃ οὗὨ ἱπηπγογίδ! ν 15 Ἰηςοταβάπηρ δηᾶ ἱπηροτγίαπίὶ ἠιι5ὲ 50 [ὯΓ 
ἃ5 1ξ 15 σοηηδοίθα στ [Ὧ6 σορηϊίοη οὗ [Π6 4645. ὙὍὙπιῈ Κηον]εοάραο, 
58 γ5 Ρ]δίο, 15 σοῃοογηθα ἢ [ῃ6 4645 δίοπθ, Ὀθοδιι58 [ΠΟΥ δΓ6 5ΠΏΡ]6, 
σΟΠΔΏρ 6655, Δηα ΔΡΙαΐπρ : σοΠο στη ηρ [ἢ6 σΟΙΡΪΟΧχ, ομδηροῆι, δηὰ βεοίηρ 

ΟὈ͵θοῖβ οὗ β6ῆβ6 ποῖ οδῃ 6 ποίπίηρ Ὀεδίζοσ ἴμᾶπ ορίηίου, ὅοα] δίοηβ, 
δοίίηρ ὈΥ Ρῥτόσθβ565 οὗ ρυζὰ (πουρῆῖ, δὴ Δρργεμβεπα ἴῃ ἰάθα5, θθοδυβθ 

οὗ Π6Γ Κϑηθ85 ἴο [ὮΘΙΩ : 586 ἴοο 15 5:1} 16 δηά 56} ἀθηῖοδὶ; δηὰ κὸ 
ἷ5. Κηόσσῃ Ὀγ Κ6. Βαϊ ἀυσίηρ ΠΟΙ δϑβοοϊδίίοη ψῖϊῃ ἴη6 ὈΟαΥ 506 πθυοσ 

ἢδ5 ἔτεα ᾿ΪΑῪ ΤῸΓ ῸΓ ον δοῦν: [(ἢ6 ὈΟάῪ ΜΠ 115 Ρδββϑίοῃβ δηᾶά 
ΔΡΡΘΕοβ, 115 Ρ]θαβῦγαβ δΔηα Ρ81η8, 118 τη8846165 δΔηα ΘΑ ΚΉ65565, 15 ΘΥΟΥ 
Πδιαροπηρ δηᾶ πιπάογηρ [ἢ6 τπηονειηθηΐβ οὗ ἴΠ6 501] ἴο 50 ἢ ἃ ἄερίοα 
[δἰ ἀνθὴ [ἢ6 ψιβοϑὶ οὗ τηδηκιηα δῇ ΟἿΪΥ ἴῃ ῥᾶτί στῖβθ ΒΌΡΟΠΟΥ ἴο [656 

᾿ηῆπδησεβ. (ΟὈΟπβεαυθης [6 ἸοΥ οὗ ρυΐα δπᾶὰ τὑπηίτου]εα οοηΐδῃ- 

ῬΙδοη οδῃ Ὡδνοῦ ὃς ἰδδιοα Ὀγ [6 5οὺ] ψἢ]6 ΒΘ αηϊοη ψ ἢ ἴῃς Ροάγ 

ΟΠ Ώ.65; ΟὨΪΥ ὈΥ ταίθαβα ἔγοιῃ 115 Πδγαβϑίηρ ΟΟΙΏΩΡΘΔΗΙΟΠΒὮΙΡ οδῃ 586 
ἤορα ἔογ τ86 Δ] ἔτ οη οὗ Κπον]εᾶρθ 850 1 ΠΕῚ δχίβίθηος 15 ἴοσ- 
Ττηϊηδίδα δἱ [6 ἀἸββοιυοη οὗ 50] δηα Ῥοάγυ, 5ὴ 6 θυ σὺ δῇ δἰίδίη {π|6 
Κηονεαρε δἱ 811}: ἱτησηοσίδ! ν [6 15 δῃ ᾿ηϑν 4016 οοηαϊοη οὗ (δ6 
ἴτε α. οορῃιἴοη οὗ (Π6 ἰάθαϑ. ΕῸΣ [ἢ]5 ἱτητηουία! ν 586 5 ᾿υ5Π6α [ἴῃ 
ΒΟΡΙῺρ ὈΥ [86 νδΙῪ θην το [ἢ6 Ιάθα5 ΜΏΙΟΝ ΘΔ Ό]65 ΠΟΙ ἴο Δρργεμοηά 
{ἤδτὰ ; ὯΔῪ 5}6 5 ἀϑϑυσοα οὗ 1 Ὀγ ἴῃ6 ᾿λά γε! Πηρ 1Ιᾶθά οὗἁ 116 1561 ΒΟ 
ἸΠΙΌΓΙΒ ΠΟΙ ΥΘΙῪ Θββθῆςοθ. Τῆι8 8416 ἱτπησουίδ Υ δηα Κηον]θᾶρα τυ 4}}γ 
Ἰηἰοσάδροηάθηί. ΘΟ ἢ] ἰοσσωδοῦῆου, ΠῸ δᾶ5 5οθ Ἔχοθι]θηΐ γοΠΊΑΓ5. ΟἹ 

[15 β ]εοῖ, δατὴβ ὉΡ 85 [Ὁ]οΥβ : “50 ἰδ ἀδηη ἀἷθ Εν] ρος ἄθσ ὅεεὶς 
ἀἰϊα Βεάϊηριιηρ ἄε Μοριοῦκεῖς 4115 ψδῆσθη ἘΧΚθημθη5 ἐγ ἄθῃ 
Μρεηβοΐθη, υπὰ πίοάσπιθη ἀἰ6 ῬΙΚΙΟΙΚοΙ 65 ἘΣΚΟΠΉΘη5 151 δὲ 

Οτυμά, δι85 ψεϊοβοη δῖ δι ομουβίθη υὑπὰ Ἰεϊοπίοσίθη 16 Εσιρ κοῖς δὲ 
56 616 δἰῆροβθῆθα ψὶγά. [Ιἡη ἴῃ ψογάβ οὗ Θιπηη)45, εἰς καλόν γε καταφεύ- 
γει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς, 
καὶ τὴν οὐσίαν, ἣν σὺ νῦν λέγεις. 



“ἀπ νπάποας, τ να, ΖΦΥΤΚΟΡΌΟΟΤΖΤΟΝ, 7 

ΘΘΟἢ (ἤδη: 15 ἴῃ6 ναῖε οὗ ἱπητηογίδ!γ, 85 Ῥγοπϑηρ 115 80 6χ- 
ἰδίδηοσα ὑπάδγ σοπαϊοηθ ποτα ἐἈνοῦυτα Ὁ] 6 ἴο ἱπίο!]θοίιαὶ δοινὶγ. 1] 

[Ὠ1ΠΚ Πόνενεσ Ρ]αῖο ἱπίεηἀβς ἴο ἰὰτῃ ἰδ ἴο ἃποίθοσ οὶ υπῃτηρογίδηΐ, 

ΠΟῸρΡὮ ΤῊΪΠΟΥ, 156. [ἢ [86 πε Ρδΐοηϊς ϑγϑίθιῃ οὗ δίῃϊοβ. ἱτωπηοσίδ! ν 

Ρίαγβ ὯῸ ρᾶιί. Ῥ]δίο᾽ 5 τγοσδ! ν 15 ἐουηαδα ἰὴ (Π6 νϑιγ ἀδρίῃβ οὗ ἢϊ5 
ΟΠΙΟΪΟΡΎ ; ἔογ (ἢ6 ῥυΠΟΙΡΙῈ οὗ ροοά δηᾷ [6 ῥυΠΟΙΡΙ6 οὗ Ὀείηρ δῖε οῃς 

δηα 1ῃη6 βδᾶῖηθ, [{ τηδίίετβ ποίῃίηρ τ βοίΠοΣ ψγ ᾿ἶνα οὐ 416 : [ῃδἰ δΔΙοῃξ 15 

Βοοά ΜΟΙ 15 κὸ (6 ἄρα οὗ ροοά. Βαϊΐ ἴο ἀεξάιιος δἴῆϊοδὶ βοίθησα 
ἴτοῖῃ [6 αὐτὸ ἀγαθὸν ς41]5 ἴοΥ ἃ τηοβῖ σοηϑυτημηαία ΡὨΠ]ΟΒΟΡΠΘΓ: ἔοσ [Π6 
οτϑαῖ τὴ885 οὗ ᾿ῃδη ΚΙ Πα 1ἴ 15 ΒΙΏΊΡΙΥ οὖἱ οὗἩ [86 φπεδίοη. 80. 1Ώ6ῃ, 5ϊη6 6 
ΠΟΥ οδηποΐ ἔγαιηβ ἃ το] οοὐρ ἴοσ {Ποηγβοῖνοα Ῥδοδῖιθα ΤΠῸΥ αἋο 

ποῖ Κηον (86 1464 οὗ [6 ροοά, ἴῃς Ὀεδὲ [86 Υ οδῃ ἀο 15 ἴο δοοθρί οὔδ 

ἔτοτα (ἢς ῬΒΙ]ΟΘΟΡ ΟΣ ψὯΟ ἀοα5 Κηον 1ἴ, 45 Ρ]δίο 1η51515 1ὴ (6 δεῤμδίζξε. 

Βυΐ [ῃ6 ΡὨΙΟΘΟΡΠΟΣ τηυβί ΠΟ] ουξ βοῖὴς ᾿παἀπορθιηθηΐϊ ἴοσ (ἢ6 ῬΘΟΡΪΘ ἴο 
ΓΘοοῖνα 815 ἰεδοῃίηρ ; δηα [Π15 ᾿πἀυσοιηθης ΤΥ δὲ ἀεγινεα ἔγτομι ἴτ᾿- 
ΤΟΥ! γ. ϑοκσζαίθβ ΠιτηβοὶΓ σαγϑ “1 [ἢ6 5011] 15 ᾿Ἰτηπγοσίαὶ, 5ὴ6 δε α5. ΟΓ 

σᾶτα ποῖ οἷἱν ἀστὴρ (ἢ ρεγοά ἴο ψῃϊοῦ νὰ ρῖνε [6 πάη οὗ 116, Ὀυϊ 

ἴῸΓ 811} {{πῸ; δηᾶ ΠΟΥ͂ ἴἴ 15 ἰ(ῃδΐ ψγὰ 566 ΟΝ ρτᾶνα 15 ἴῆε ἀἄδηροσ οὗ 

πορΙ δοίην οι. Τα ΡΠΠΟΒΟΡΙΘΙ ΜΜ1}1 ροιβυδᾶθς [Π6 Ρεξορὶςε ἴο ἔο]ον 

Ὦ15 Ργδοαρίβ ὈῪ ϑβονίηρ ἰῃαΐ ἃ [πὸ οὗἨ ᾿π16]Προηϊ νσῖας 15 [6 ΤΟΓΘΓΌΧΠΠΘΓ 

οὗ ἔτεα ᾿πι6]] δου] δη͵ογιαθηΐ ἴῃ (ἢ 6 Ἰην 51016 που, πὶ ἃ [16 οὗ νὶοθ 
δ ΟὨΪΥ ἰοΔα δῇον ἀθδίῃ ἴο ἢ 6106 55 σγανιηρϑ ἴΟΓ ὈΟΑῚΪΥ ρ]θαϑυγεβ ψὨΙΟἢ 

816 ουΐξό] οὗ τεᾶοῆ. 80 Ὀγ ἀδάποϊηρ ᾿ωωβαοσίδ!  ἔγοιη ἰῃ6 1464] [ΏΘΟΙΥ, 
Ῥ]αΐο ι.565 1ῃαὶ ΤΠΘΟΙΥῪ ἴο ῥτονί4θ ἃ ψογκίηρ οοᾶβ οἵ πιοσα]β ἔοσ ἴῃοβε 
ΜΏΟ 816 ᾿ῃοάρϑῦ]ς οἵ Γιβίηρ' ἴο [ῃ6 ΟἾΪΥ {τπ|6 δηά ταιοη Δ] νἱγίαθ. 

Βυΐ ψ}}}]6 χὰ δστη ἰμαὶ [6 οἰϊεῖ τοβαϊὲ οὗ (Ὡς Φλσεάο 15 ἴῃς 65- 
[Δ 0]15Ππηθηΐ οὗ [Π6 ἰΙἄ685 85 (86 {π|6 ὈΣΙΠΟΙ0]65 οὐ οδυβαίίοη δηᾶ οὈ]βοίβ 

οὗ Κπον]βάρο, ἴῃ ρῥ͵ᾶςε οὗ [86 βιΡρογῆςοῖα] Ῥἤγ 5108] Ἰατνβ δῃα Ἱποορὶδθ]α 
ῬΠομοιηθηα ΜΏΟἢ ἀϊα ἀυ [ῸΓ οαυ565 δηᾶ στϑδὶ 65 ψ ἢ τὴς Ιοηΐϊδη 

ΡῬΒΙΙΟΒΟΡΠΟΙΒ ; δῃᾷ ψ 16 να τϑοορηϊδα ἰῃδΐ ἴΠ6 ρῥγοοῦ οὗ ἱτωγηουίδ! Υ 

ἀοτῖνεβ 115 5016 γαῖ ἔσγοιῃ 15 Ὀθαυηρ ΟἹ ἴδ σορτοη οὗ ἴῃ 1685, 6 
τηυδί ηοΐ ἰδσᾶνα ουΐ οὗ 5ρῃξ [86 οὔἹρίηδὶ Ῥσοροβιίοη, [μαὶ [86 ψ156 τῇδ 
Μ011 ΟΠ ΕΥ ΠΥ τθοὶ ἄθαίῃ. ΤῊΪ5, ἰπουρἢ ονευβῃδάονοα δγ [Π6 ΞΌΡΕΠΟΥ 

Ιηἴεγοϑί οὗ (86 Το δ ρΏΥ5108] 1Ι55165 ἴο ΒΟ ἢ 1ἴ ρίνοδβ σῖ56, 15 γεοῖ [ΔΓ ἴΤΌΤᾺ 

πππηροχίδηϊ ἴῃ Ρ]αῖο᾽ 5 βι:ρῃϊ; δηά [15 15 δὶ ρῖνοβ ἀυ 5 10 ὉΠ ἴοὸ [6 

Ἷ 

ἀϊαϊοριιθ. ΑΒ ἃ ἔτι νοῦ ἴῃ ΜΈΏΪΟΝ ἴο 5εῖ Ἀ15 νἱπαϊοδίίοη οἵ [με αἰρηϊν 
οὗ ἔπε [4645 Ρ]αῖο οοιᾶ Ὦανα σἤοβθη ποίῃϊηρ Ὀείζεσ ἴπδῃ ἃ ἀββο ρί]οη 
οὗ ἴῆ6 σὨθοΓ] ἰοστὰαἀ6 ἀρ αγεα ὈΥ ἃ πιδὴ ψἤοβα [16 Ὧᾶ5 Ῥεθῃ ἀδ- 

γοίθα ἴο 1η[6]]Θοἴυ8] τοβθάσοῦ. ΤὨΘ Ἰθϑθοὴ ψΏΙΟἢ ϑοκτγαῖοθβ ἱπου]οδίθϑ ὈὉῪ 

ἮΪβ8 ῥγδοδρίβ δπα διριπθηῖὶβ ἢ6 δηΐοσοαβ 5111} τιοσα νιν] α]γ ὈΥ 5 Πρ 

ΘΧΔΙΏΡΙ6. Ἑτοιὰ Ἦϊ5 ἢγδὶ ρ]θαβδηΐ πλοῦ] 5100; ΟἹ ἷ5 Οὐ ἐδιεἸ-οτδιηρθα 



“ 

ὃ ΤΜΖΙΤΚΟΡΟΟΘΖΤΖΟΖΝ,, 

τ} 5 ἰο ἰῃς ᾿αϑὶ μαϊξοοῃβοίοιιβ ᾿π]υπποίίοη ἴο 18] ἃ ρίουβ ἀυΐγ, Ὠς 

ΒΏΟΥΒ σ5 [26 νΕΙῪ 164] οἵ ἴαΐ ομαγδοῖεσ δἱ νηοῦ ΒῈ νουϊὰ μάνα 5 
αἷἴτα. Νενεσ 5 (6 Ρ]αίοηϊς ϑϑοϊκγαῖθθ ΤΟΥΘ βθηϊ4] δηᾶ ρϑηί]θ, ΤΟΤΕ 
τοδαν δηά βυῦι16 ᾿ῃ διριστηθηΐ, τογα Ῥαίθηΐ οὗ Ορροβιοῃ δηά 5Κ11Π1] ἴῃ 

ΘΩΟΟΙΠΙοΠηρ 1ἴ, ΠΕΥΘΙ ΤΊΟΤΘ ΤΟ 1ἢ ΡΟΘΌΥ δπᾶ ἱτηδριηδίίοη, [ἤδη Οἡ 

ἰῃαΐ ἰαδῖ ἄδγ οἵ Ὠϊ5 16, [1ί 566 π5 85 1 Ρ]αίο ἢδα ἀδίεττηϊηδα ἴο 156 8]] 
[6 ΤΕΘΟΙΌΓΟΘ65 δὲ ἢ15 οοπηηδηᾷ ἴῃ ὈΠΩρΊΩρΡ ΠΟΙ ἴο τ15 (86 ἰ65σϑοὴ (δὶ ἴῃ 
ῬὮΙΠΟΒΟΡὮΥ [1165 ἴῃ6 βονεγειρῃ σμδῦτη ἀραϊηδῖ (ῃ6 ἴΕΙΤΟΣ οὗ ἀεδίῃ : Πα 
ΔΡΡΘδΪβ ἴο ([ἢδ 1η.6]16οῖ Ὀγ [86 Θ ΓΕ οὗ ἢ15 ἀτριτθηΐβ, ἴο (6 ᾿τηδρΊηδ- 

ΠΟΩ ὈΥ 158 ἴδπο 1} δηα Ὀεδυ 61} τηγίῃ, δηᾶ ἴο {86 δηγοϊίίοηβ Ὀγ {παῖ 

ἀξαίΒ-βοθηθ Μ ϊοἢ βίδη 5 ἀίοπα ἴῃ 411 ΠΠεγαῖασα. [10 15 μὴ (6 ἂν [ῃδί 
6 ΙΏΔΥ ΤΟΟΟρΉΪ56 ἴῃ6 σοπηδχίοῃ οὗ (86 γί δηὰ [(ἢς ἰδϑί βοϑθῆβ σι τῃ 6 
ταδὶπ ὈΟΑῪ οὗ [ὨῈ ἀϊαίοριῃθ. ΤῊ ταγτῇ 18 ΠῸ τηθσα ροδίϊοαὶ δα 6 }}15}- 
ΤηΘηΐ, ΠΟΙ ἄοθϑ (86 ἀφδίῃ-βϑοθῶβ βῆδγε ΟὨῪ [86 ὑη]γ ΏΙΟἢ ὈεΙοηρβ ἴο 
[86 νδιοιβ βίδαρεϑ οὗ οὔβ Ἴοβοθηΐ Ὡδιταῖῦῖνθ. Βοίῃ δῖα ᾿ἰηκοᾶ Ὁγ ἃ 
ἄδθρεσ υὐϊΐγ ἴο [86 ταδί ηογ οὗ ἴπ6 ψοῦκ, θεηρ Ὀγ ἀϊβογοηὶ τπηοίῃοάϑβ 

ΒΕ βοσνίθηΐ ἴὸ (ῃ6 ϑδῖὴθ ρυροβο. ννε 566 τ18δὴ ἰῃὰ τε ῥλαεάο δὴ 

αἰππηδίϊίίοη οἵ ἴῃ6 1ἀθὰ5 85 οδυβαῖῖνα δηᾶ ἰῃι6}}1ρ10]6 οχίβίθηςςβ, ΠΌΤΩ 

ΜΏΙΟΏ, τὨγουρῇ τῆς ᾿πέδσεηος οὗ ἱτπγουίδ! γ, [6 οἰῃϊοαὶ ἀδάποιίοη 15 
ἄταν [ἢδΐ [Π6 ΡΠΠ]ΟΒορἤ θυ, βθοῦσγα οὗ ἢ5. ψ6]1-θείπρ ἴῃ [ἢς σϑρίοι οὗ 

(6 ἀεραγίεά, ν1}} τηθοὶ ἀθαῖῃ ἢ οΔΙ]πγη655 δηα οοηπάδηοσο; δηᾶ [ῃ6 

ἸΠΊΡΥ ΘΒ Οη [5 ΟΟΠνΟΥΘα 15 τοπἀεγθα τόσα νἱν ἃ ὉΥ ἃ ἀδβογρίοη οἵ 

[6 φατίῃ δηά [6 υηάογνουα δηά δῃ δοοουηΐ οὗ ἴπε δάνεπίυτεβ οὗ [ἢ 6 

ἀἰβοιηθοα!θα 500}; δῃηὰ ΒβΏΔΙΥ ἴζ 15 γαῖ ΠΟΓῈ ΘΑΓΠΘΒΘΕΥ εηΐοτοθα Ὁ ἃ 
Ρἰοΐασα οὗ ρῬμΠοβορϊο ἐογεπιᾶθ ἴαίκθη ἔτοτα δοίιδὶ ἰβίοιγΥ. Α11 ἴῆθϑ6 
οἰθηλθηῖβ, ἀγριιπιοηϊδίνο, ἱπηδριηδίνο, δηα πδιτγαῖϊνε, ἀγα Πασπιοηϊβαα ὈῪ 

Ρ]αῖο ἴῃ οὔμδ σοηῃϑβιτησηδῖθ ΟΚ οὗ τί δηᾷᾶ Ἰο ΠΟΥ ἀϊγοοϊοα ἴο ομδ σοχὰ- 

ΙΩΟ ΘΠ, 

8.2. 7276 γείαπορ οὗ “δε φενεγαί σγρεηισρίς 707 Ἰρωμογία 2}. 

ΗοΥ (ἢ6 β6νεῦαὶ δριυγηθηῖβ 16 τυ 4}}γ ταϊδίθα, δηα ὮΟΝ τηδην 

ῥτοοΐβ οὗ ἱτωσηοσίδ!ν δτὲ οοηίαϊηδα ἴῃ ἴῃς Ζῥαεάρ, 15 ἃ ααδϑίίοη οἡ 
ΜΉΙΟΝ τηοβϑὶ αἀἴνουβα ορίηΐοθβ ᾶνα Ὀδθὴ δηϊζοσίδ θα : ΟἹ ΟἿΘ Θβεπιαῖε 

4}} τῆς. γγοοίβ. δῖε τϑἀιοθα ἴο οὔθ, ΜΏ16 δΔποίῃο τΘΟΚΟΩ5 85 ΤΊΔΩΥ 
848 β6ύθῆ. 1 ἀο ποῖ ῬῖΌΡροβα ἴο οποίβα [656 νϑῇοῖ8 ΘΠΌΠΊΘΙΔΙΟΏΒ, 

ΜΈΣΟΝ μάνα Ὀδθη δ0Ϊγ ἰτεδίδα ὈῪ ΒΟηΙΖ ἴῃ 815 δάμλσαθ]α “ Ρ]Αιοηβο ἢ 6 

Θιθα]οη᾽ : 1 5}.411 5'ΤΡΙΥ δχαιηΐηθ ἴῃς ταϊδίίοη οὐ 186 βϑϑνϑῖαὶ δζριι.- 
τηρηίβ, δΔηα ἤδη ἤότω ἴὴ6 τοβυ]5 ἴπΠπ5 οὈϊδιημ θα σοηβίο. τ βοῖθοσ [ΠΟῪ 

ΔΙῈ ἴο ὈῈ τεραιάθα δ8 σοῃβετςα ηρ ΟΠΘ ΟΥ̓ ΤΏΟΓΕ ο:) ΟΠ δ οη5. ἩΊ 
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1ῃ6 νυἱοὸνε οἵ ΒοῃϊΖ ἴῃ ἰἢ6 πλδὶῃ 1 ἰΠΟΓΟΙΡὮΪΝ ἄρτεα ; δὃυϊ 1 (Ὠ1ΠΚ 
1 5 Ροββίθία ἴο ρσίνε ἃ βοβεῦῃδιὶ ῥυθοῖβοσ βίαϊθειηθηΐ (δὴ δ 
ἢδ5 ἀοῃ6. 

ΕἸγδὶ [θη 45 σοποοζηΐηρ [6 διρυτηθηΐ οὗὨ ἀνταπόδοσις 70 Ο---Ἴ2 Ε. 
ΤῊ 566 Κ8 ἴο ἄεάμοθ [86 501}}5 ᾿τηπλοσίδ ν ἔγομη ἃ ὉΠΊγοῦβαὶ ἰὰνν οὗ 
Πδῖαγα, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΠΟΥ ἔτοιι ἴνο ἴα. ΤΠῈ ἤγϑί 15 γένεσις ἐξ ἐναντίων, Ἡ ΏΙΟΝ 

5 ΒΙΧΏΡΙΥ δὴ δρρὶοδίίοῃ οὗ ἃ ῬγηορΙῈ 1} ΏΙΟΝ νὰ ἀτὲ αἰγοδαν 
[ΑΥΆΠΑΥ ἴῃ Ῥτθρ]ίοηΐο ΡὨΙΟΒΟΡΒΥ, 6.5. [86 ὁδὸς ἄνω καὶ κάτω οὗ ΗδετΓα- 
ΚΙοΙῖοΘ. Α γένεσις ἰ6 ἃ Ῥτοσαβ5 Ὀαΐνγθθη Ορροβίΐβ βίδίββ ; θδίανογ 

ΝΕ 8566 δῖ Οὴδ6 ῥΡοΐθ, 85 [ὃς τϑϑυ] οὗ ἃ γένεσις, ἢ45 4556 ΟΥΘΙ ἔΤΌΓ} 

[ῃ6 οἴδεσ ροϊθβ. ΤῆΘ ἔνο ροΐὶδβ ἢ πΏ]Οἢ Οὗ ἀγρυτηθηΐ 15 σοηοοσγηδά 

ΔΙ ζῶν δῃᾶ τεθνηκός: ζῶν ψὰ ἀδῆηθ δἂ5 ἃ ίαίε οἵ υπϊοη Ὀοΐψεθη 
5010] δΔηα Ῥοάγ, τεθνηκὸς 45 ἃ 5ίδία οὗ βεραζγαίίΐοη. ἦνε Κπον ἴμαὶ 1[ῃ6 

5001 Ρ85565 ἴο (ῃ6 5ἰαία τεθνηκὸς ἴτοτχ [6 5ἴδίϊε ζῶν, δηᾷά ψεὰ ἄδάμος 

ἔτοϊῃ ἴῃς ἰδ οὗ δἰ[ϑυηδίίοηβ (δὶ 5ὴ6 ρᾶβ565 ἴο (ἢς βίδίε ζῶν ἔγοσῃ [ἢς 

βίδία τεθνηκός. ὙΠογοίοσα ἰἢ6 501] τητιδὶ ἢανα δχιϑίθησα ἴῃ [6 ἰδία 

τεθνηκός, ἰὴ νἱτίαθ οὗ ΟἿ 5ϑθοοηᾶ ἴα, ΨΏΙΟΝ 15 τῆδί (6 δύσῃ οὗ 8]} 
{Πηρ5 15 σοῃϑδίδηϊ ; ἴῃ Ατβίοι θ᾽ 5 ννογάβ οὐδὲν γίγνεται ἐκ μὴ ὄντος, πᾶν 

δ᾽ ἐξ ὄντος, Τἢϊ56 ΡῥΠποίρΙΈ, σοῦ (6 ῥὨγϑιοϊβίβ, 85 Ασιβίοι]α ρΌ68 
ΟὨ ἴο Οὔξεγνθ, ἀρτϑθᾶ ἴῃ δθιγτηῖπρ' οὗ τηδίζεσ, 15 ἤ τα δβιττηθά οὗ [πουρῃϊ 

Ὀγ Ρ]δῖο, ἔογ ψοτῃ τηδίζευ 15 Ὀὰϊ ἃ ρῆδβε οὗ [πουρῃς, [1115 [ἢϊς ΒΟ. 
15 ἴη6 τηοβί ᾿τπηροτίδηϊ δἰθιηθηΐ ἢ [6 ῥγθϑθηΐ διρυτηθηΐῖ, δηὰ ἴὸ ψ]οἢ 
6 5804]}] Πουθδῖζοσ ἢδανε οσοδβίοῃ ἴο γβοῦσ. Τὴ σϑϑ] γα ορίδίη [Ώ6η 15 
[δῖ ΟἿΓ 500} ἰῃ ραββδίηρ ἔἴτοϊη ζῶν ἴο τεθνηκὸς 15 ποῖ ΔηΠΙ1]δἰθα ἴῃ (86 
ῬΙΟσΘθ5, Ὀὰΐϊ τείδϊηβ ΠΟΙ αχίβδίεσηοα 1 [ῃ6 5ἴδϊες τεθνηκός; 1ῃ ρΡΟΡΟΪΔΓ 

Ιδηρτδαρο ἔστιν ἐν Αἴδου. 

ΤΠη6 διριτήθηΐ ἔτοιῃ ἀνάμνησις 72 Ἐ---77 Α, ἴῃ δΒυρρΡ᾽ετηθαϊηρ (ἢς 
ΓΟΥΤΏΘΙ, ἰηἰτοάμο65 υ5 ἴο ἰδ8 Ιᾶφ4] [ἤδοΙγ. ΒΥ 8 ἱῃρθηϊουβ Ῥγοοθββ οὗ 

τϑδϑοηΐηρ Ρ]αίο βῆονβ [δὶ ΟἿΓ 5011 τηυδί να μα δορῃϊίοη οὗ (ῃς 
1ῖ4645, δῃὰ τἢδιὶ (58 οορῃιοη ταδί ἤν Ὀδθα δἰἰαϊπθα Ὀείοσε οὔὐῦ 
Ρτγοβθῃΐ 16: οὖσ 5011} [Ὡ6ὴ σῃησϑδὶ ἢανε ὈΘ6Θη ἴῃ δχιβδίθηοα Ὀείοσα 58ὴ6 γ5 

᾿ηοδΙοογαίθα 1η Ὠυτηδῃ ἔοστη δηα Ὀοχῃ ἰπἴο [815 16, ΤῊΘ γϑβυϊ ΤΏΘη 15 
τῆς δηϊθηδίαὶ δχϊβίθηςα οὗ [6 5ου]. 

Βαυΐ, 11 τοῖρῃς θὲ δϑκεά, νῇδὶ ἴὭοσε ἀο ψὰ ραὶῃ ὈΥ 1ἢ15 ἀγρυσηθηΐ οὗ 
ἀνάμνησις᾽Ρ Ἐοτ [Πουρῇ (ἢ6 ΟΠΪΥ τοβϑαϊ ΜὨοἢ Ρ]αίο δχργαϑϑὶν ἀταννβ 
το ἀνταπόδοσις 15 {παἰ ([ἢ6 500} οχίϑίς δήϊεσ ἀθαίῃ, ἰἴἃ νψουἹᾶ α5ςοὸ Ὀ6 

ἃ ῬΘΙΘΟΙ͂Υ ἔδιν ᾿πέθγθησα [δὶ 5ὴ6 οχιϑιθα Ὀεέοσε ὈΙτῆ : ἔοσ [86 500] [ἢαϊ 
Ὀθοδῖηθ ζῶν δἱ ἃ δυτηδῃ Ὀιγῃ πηυβῖ ῬΥΘνΊ ΟΌ ΒΥ ἤᾶνα Ὀδδη τεθνηκός, (Πδί 
15, Ἔχ βϑίθηϊ ἴῃ ἃ βίαϊε οἵ βεραζδαίίΐοῃ ; εἶδα ψ δῃου]ά ἤδνε γένεσις ἐκ μὴ 

ὄντος. ΤῊΪΞ 15 ἴτὰ8 ; Ὀυπῖ ἀνάμνησις τηΔ Κ65 ὕνο ἱτηρογίδηϊ σοπ ΠΡΌ ΟΠΒ : 
(1) ναὶ ψὰ ᾶνε ἴο ρζουξ ἰ5 ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ ἐν Αἶδον καὶ δύναμιν 



ΙΟ 7ΜΧΖΑΚΟΡ ΟΤΤΟΛ, 

καὶ φρόνησιν ἔχει: οἵ [15 ΟἿΪΥ [ῃ6 ἔἤγχθί ΠΑ] οδὴ Ὀ6 ἀξάμυοξα ἔτγοιῃ 

ἀνταπόδοσις, [6 ἸΔίίοΓ 15 ΒΌΡΡΙ] ΙΕ ὈΥ ἀνάμνησις, ΜΏΙΟΝ ὁῆονβ [μδ8ΐ {Π6 
500] ὨΔά οορῃοη οὗ (η6 Ιἄφ45 : ἀνταπόδοσις 58 (ῃαΐ τεθνηκὸς 15 
ἃ τηοράδ οὗ οχιβίθδῃοθ, ἀνάμνησις ἴμαί 1 15 ἃ 5ἴαῖα οὗ 1πη|6]]Πρεοῆσα : 
(2) ἀνάμνησις αἰίδοῃθ5 ἴῃ 6 ἀδιηοηϑΔΌοη οὗὨ ἱτητηοσίδ! γ ἴο (ἢ6 ΠΘοτΥ 

οὗ 4685, ροὴ ΜΏΊΟΝ 1 15 ΠηΔΙΪγ ἴο Ὀ6 Ῥαβθά. Τῆι ψὰ 566 (μαΐ {ΠῸῈ 
ὕνο διρυσηθηῖβ ἃγ6 τυ 4 }}}7 σΟΙΏΡ]ΘΙΏΘηἴδΤΥ. 

Ιη ἔδοϊ [6.6 15 ὯῸ ΤΏΟΓΘ δῃΓργϑηρ ἔδαΐιγα ἴῃ τὴ6 ςογαΐαγο ἰο ΠΙΘῊ 

(6 Ζλαοάρ ἨΔ5 σίνθῃ οσοδϑίοη (ἤδη [6 ἰδοϊ (ἢ ΤηΔῊΥ 5ΟΠΟἾδγβ, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰῃ τῆς ἴδος οὗ Ρ]αϊο᾿β βαρ οὶ ἀθοϊδγσδθοῃ (77 0), Βαϊ ἴῃ [δ6 ἔδοβ οὗ 
ΟΪαίη τρᾶβϑοῦ, να δοοοιηϊθα ἰμθθα ἴγοὸ διριπιθηῖβ 845 νγὸ ἀϊδιιησί 
Ρῥτοοῖβ. ΕῸσ ἢ τὰ δῖον [ῃδὶ ἀνταπόδοσις βιτηΐθῆε5. ἃ ῥγσοοῦ ὡς ἔστιν ἡ 
ψυχὴ ἐν Αἴδου, δηά ἀνάμνησις ἃ Ῥτοοῦ ὡς δύναμιν καὶ φρόνησιν εἶχε 
πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς, ᾿ξ 15 δε! ονϊάδηΐς ἰμαὶ (6 ἔνο τηυδὶ θ6 οομἰ πο 
ἴῃ ογάθυ ἴο οοῃϑεϊίαϊα ἃ ῥτζοοῦ ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ ἐν Αἴδον καὶ δύναμιν 
καὶ φρόνησιν ἔχε. ὍἯὝεὲ ἄεπνε ἔοτὴ ἀνταπόδοσις ενϊάδποα παῖ (ἢς 
501} οχίβϑίβ ἴῃ [ἢ6 βᾶτηβ ἰδίας (τεθνηκός) θείοσγαε Ὀιτ δηὰ δέϊοσ ἀθδίῃ ; 
ἴτοπὶ ἀνάμνησις 6 Ὦανεα Θνϊάδησς [παϊ (ἢ15 15 ἃ σοηβοίουβ δηᾶ ἰη16]]1- 

σεοηΐ 5ἴδίβ. 

50 ἴπ6η, Δίου υ ΠυΤΏ ΕΥ οὗ ργοοΐβ Ὲ ἸὯΔΥ βηΔΠγ ἀδθοϊάθ ἴο αχιβί 

ἴῃ ἴῃ6 λαεο, ἴὸ 15 οἶδαγ [δαὶ [6 ὕνο ἑοσεροϊηρ διρυϊηθηῖς ἀο οί 
Διηοιηΐ ἴο το ἤδη οὔθ. Βιΐ δουύθὴ Ὀδίοσε δὴν οδ)] οοηβ ᾶνα ὈθΘθη 
υτροά, Θοκτγαῖθθ ῬΓΟΡΟΘ65 ἴο ΟΠΘΓ δυσί 6 ονυϊάδησθ, 85 ἱπουρ ψῆᾶΐ ἢδ 

25 δἰγοδαν ὑὈσοιιρῃς ἰογνασαά ποτα ἰηδάδαυαίϊα. [1,οἴ ἃ8 566 ἴῆξδη 1η 
δὶ ρδυ ου]ατα [Π6 ἀεΙ ΟΞ ΓΔΌΟΣ 56 ΟῚ 5 ἴο 6 ἱποοτῃρίεῖθ, 1 ογάθι 
(δῖ ὰ ΙΏΔΥ Κῆον Μηδ Ψψὰ βῃου]α ὄχρεοῖ ἴο Ὀ6 ϑυρρ δα ἴῃ [ἢς 

5666]. 

Α 5ΘΥθσοσ ΒΟΥ Μ1}} ἀεδίθδοϊ ἃ γα Κηθ55 1 Θδοῦ τ ΙΓ οὗ [Π6 

Ρτοοῖ. [ἢ [Π6 ἢτβῖ [Ὧ6 500} 5 σοπεϊπυδα εοχιβίθησα 15 ἃ 5'τρ]6 ἀδάϊιο- 
(ἰοὴ ἴτσοιῃ 4 Ὠδίισαὶ ἰᾶν, ψΏΙΟΝ 15 δϑουσηθα ἰο ψοσκ σὰ ᾿ρναι Δ] 6 

ἀη ουτηϊγ. Βαϊ ψγὰ τησδί σϑοο]]δοὶ (πὶ [6 Ορθυδίίοη οὗὁἨ δΔὴγ οδιιβ6 
ἀδρεπμάς ὕροη ἴῃ6 σοπαϊοηβ ὑπάρυ ψὩοἢ ἰξ δοῖβ : ΟΥ̓ 186 βᾶτηβ ἰδὺν 

Ἰοδα (8115 φαυι γαγὰ δηα νροῦγ βίγθασηβ ὑρνγαζά ; δηᾷ ἰἴ 15 σοῃοδίνα]α 
[δαὶ βοῃθνῆθγα ἴῃ ἴἢ6 ὑῃίνοῖθα ΠΕΙῸ τηὶρῆϊ οχίϑὲ ἃ βεῖ οἵ σοπαϊοης 
ἀηᾶοσ ψὨοἢ [6 βάστα ἰὰνν τηϊρῃς ρχοάϊμοα Ἔχϑοῦν (ἢ6 ΟΡΡοϑβιία τϑβ} 18. 

Νον [ἢ τὴ δϑάϊμοη ἴο οὖὖὐ Κπονιθᾶρε οὗ τῃ6 ἴα γα δὰ ἃ ρεγίδοιί 
Δα ἜὌχῃαυβᾶνθ δοαιυδίπίδηοθ ἢ [6 οοπαϊτίοης ἀπάρθυ ΒΟ 1ἰ δος 

ἴῃ ΘΥΕΙῪ σοποσίν]α Ἰηδίδησα, ψὰ τἱρῃς ὈῈ σοτγίδη οὗ [115 ορεδίϊοῃ 
ἴη 81} ςαϑ65. Βιΐ 85 ἃ πηδίζεσ οὗ ίαοϊ να ἢδνε ποΐ δηα ἤΘΝΟῚ οδὴ ἢδνο 

5.0ἢ δὴ δοσυδιηΐδηος ψ1} ἴη6 σοηάιοηθ. Αἢ ΔΒ ΤΟΏοσΊἝσ, ἔτοιῃ ἰῃ6 

ἀαία Ὀείογε ἢϊη), οδἱου]αῖα5 ἴῃδι ἃ ρίαπει οὐρῃξ ἴο τανοῖνα 1 δῃ οἵὐδιὶ οἱ 
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8. οογίαϊη 5ῃδθ6 ἰῃ ἃ οοτγίαίη {ἰπη6 : οὐὈβοινδίοῃ, μούγαυθῖ, 5ϑηονϑ τἴἢδὶ [6 
ἴλοϊβ ἄἀο ποῖ οοιτοϑροπα ἴο [6 οφἱουϊαίίοη. ΤΉΘΩ ΟΟμλ65 δηοίμεῦ 

ΔΒΙΤΟΠΟΙΊΘΙ 11} ἃ ΙΔΥΡΘΙ [6ΙΘΒΟΟΡ 6 δηπὰ ἀἰβοονοῖβ [πὶ [Π6 ᾿ΤΘρΊ ]ΑΥΙΥ 15 

ἄυδ ἴο ἴΠπΠ6 ΡὈΓΟΧΙΓΏΠΥ οὗ δηοΐῃοι Ῥοάν ψὩΟἢ νὰ5 ᾿ηνΊ51016 ἴο Ὦ15 ὑγβάδθ- 
οαϑ8ο01. Αμηάᾶ ὶ ἢ15 ἀἰδοονοῖυ οχηδιϑῖβ [Π6 Ὠυσθεῖ οὗ ἤθη σ65 δἵ ΟΥΚ 

ΟἹ ἴδε ρῥ]απεῦ, 6 Ψ1}} θ6 8016 ἴο οσαἱουϊαῖα 15 οὔδιὶ ἢ δοούγδον, θα 

ποΐ οΟἴμοσν56. Θ᾽] ΑΙ δἰ πουρῇ (ἢ6 ἰὴ οὗ δ᾽ ογηΔΠΟἢ τυ αῇοσά ἃ 

Βίσοηρ ΡΓΘΒΌΩΡΈΟΙ ἰμαΐ Οὐ 500}5 τείαση ἴσοσῃ ἴ[η6 ἀξδά, {ῃ15 ἄοεθβ ποί 
διροῦηΐ ἴο σογίδιηΐυ, ϑίηοα ψὰ σδηηοί [611 [ἢαὶ οὔὖγ Καον]εᾶρε οὗ [ἢ6 
οΟΠΙΠΟΏΒ 15 σΟΙΏΡΙΘΙ6. 

ἴο ρετορῖνε ομϑ οὗ [ἢς νη Ρτόοθβ565, ὨΙΟΝ οἰβαννοσα ἀγα ὈΟ(Ώ ν]βι0 16, 

15 πο ρἢ ἴο ΔΚ ὴ ΟἿἹὨ βιβρίοϊοη : ψὲ ἀο ποί πον [Π6 σοΟΠα ΟΠ 5 ἴο 
ΜΏΙΟΝ 508] 15 βυ ]εοῖ δου οὐγ ἀΙββοϊυς θη, ἀπα ΤΟΥ ΤΥ 6 500 ἢ 85 ἴο 
ἈΠ οὐγ οΔἱου]αίίοη5. ὍΘ οδηποὶ ἤθη Ὀ6 58 5Π64 ὙΠ 51ΠΏΡῚῪ 
Ἰηξοιτίηρ (815 ᾿ηπ]οσίδ Ὑ οὗἩ [ῃ6 500] ἔγοῃι [Π6 ὈΠΙ ΟΥΤΆΣΥ οὗ παίυγα, 
ΜῈ τησβί ρζόνα ἰμδὶ ᾿ρΟΠ ΒΒ ΌΙΠΥ 15 ἃ ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ ΔΠη4α ΠΒΘρΑΙΔΌ]6 
αἰπθυΐα οὗ ΠοΥ Ῥεϊηρ᾽. 

Θυοἢ 1 οοῃοεῖνα ἴο 6 ἴδε οδι56 οὗ ἴπ6 ἀἰδοαιἰϑέδοποη εὶς ἢ 

16 διριπγοηΐ ἔτοπὶ ἀνταπόδοσις. 1 πᾶν ἀποὶς προη ἰ δὲ βοῖὴβ ἰδηρίῃ, 

Ὀδοδαβ6, (Πουρἢ ὈΥ ΠΟ Ιγ68ῃ8 ΟὈνΙΟΙΒ, 1 Πα5 ἰ[Ποτῖο, 1 Ῥεῖῖονα, [4116 

οὗ Ρεϊηρ ποίίοβ. 1 ΠΟΥ͂ ρᾶ85 οἢ ἴο ἀνάμνησις. 
Ἧνε μᾶνα δίγθδαν 566 ἰῃδὶ ἀνάμνησις ἄο65 ποί ὃγΥ 1156] Ῥἴονε τῃ6 

ΠΩΡΟΠΒΠΔΌΣΠΥ οὗ [ῃ6 500}; δηᾶ ΠΟῪ βίποθ ἀνταπόδοσις ἢ85 ρῥτονεοά 
1Ἰη50 ἘΠ οἰθηΐ ἴο δοσοιαρ 5 [ἢ15 δα ϑίδοιου γ, [ἢ 6 οὐρίηδὶ ἀθέδοϊ σι] 8 
ὈΠΒΘΌΡΡΙΕα, γε τυ ἢᾶνθ βη͵]ογεα δρρυθῃεηβίοη οὗ ἴῃς 1Ἶἀθα5 Ὀεδίοσαε 
οὐ διγῃ, θαϊ 11 ἄοεβ ποὺ ἔο ον [μαὶ γα 5841] δχὶϑδί ἴο δρρυθῃβεηᾶ [μετὰ 

ἀραϊῃ δῇεσ οὧὖὐῦ ἄβαΐῃ. Βυϊΐ [ῃς ροϊηΐ ἴο ψἈ]οἢ 1 σπου] ἄταν αἰζθητοη 

15 ἴῖ γα Ὦδανε 850 ἴδ [4]]δα ἴο τρακα [86 ῬΪΨΓΟΡΕΙ 86 οὗ [ῃ6 5011}}5 
οορηϊοη οὗ ἰῃς Ιἄθδϑ: [6 ΟἿΪΥ σΟΠΟΪ βοὴ ὰ Βᾶνα ἀταῦγῃ 15 ἰῃδΐ 
[86 500] τσὶ Ὦανα οχιβίθα ἴο Δρργθῃοηά ἰδεῖ ; [Π15 15 (2. βῃοτί οἵ [ῃ68 
1ηΐοσθηςα  ὨΙΟΝ οἱ Ρ]δίοηϊο ῥ ΓΙ ΠΟΙΡΙ65 15 ποῖ ΟἿΪΥ υ58εἀ Βαΐ ΡεγεΡ- 

[ΟΤΪΥ τοαυϊγεά, ὙΠδἱ [ἢ]5 15, γὰ 58.411} Ῥγθβ ηΓΥ 566. 

ΤῊΒ νΕΙΥ ἔδει [μαἱ ἴῃ [ἷ5 οᾶ56 γα τὰ ὑπῦ δ {Π 

1 Τμαὶ βυοῖ 15 (86 ἀείδει οὗ [Π6 δτριι- 
τηθηΐ 5 ἱπάϊοαίϊθα ὈΥ Ρίαίϊο Ὠϊμηβεὶῇ δἱ 

77 Ὁ ἴῃ [ες ψογάβ μὴ ὡς ἀληθώς ὁ ἄνεμος 

αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ 

καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ 

τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ 
πνεύματι ἀποθνήσκων. Τμαὶ 5 ἴο 58γ, 

ΟἿ αν τηδῪ Ὀς Ρεγέεοι υ βουηά, μαΐ [μ6τα 

ΤΑΔΥ γαὶ ὈῈ ἀϊξίυγθίηρ ἔοσοθθ, οὐ Ψ ΈΙΟἢ 

Ψ6 πανα οὶ οδἱοιϊαίοα, τ ϊοῖ Ἰηἰοσίοσγα 
ἢ [15 οροιδίίοη : (86 δοοίάβηϊ οὗ ἃ 

[οτηραβδί δὲ (86 ἰτὴς οὗ ἴῃ 500}᾽5 θρυβββ 
ΤΏΔΥ Ῥτοάμποα σομα  οη5 ΜΏΙΟΙ γαπάθυ [ἢ68 
Ια ὨᾺ] δηᾶ νοϊὰ ἴῃ ἰῃ6 οδϑα οὗ ἰδαΐ 

Ραγαῦ 508]. 
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Υε ποῖ ρογοεῖνα πὶ 6 δα ἴο Ἰοοκ ἔοσ ἴὴ ἴῆ6 δῃβυὶηρ ἀτρυπιθηΐ : 
(1) τὴς ΘβίδΠϑηταθηΐ οὗ [ἢ6 500} 5 ̓Ἰτητηουδ  ῦγ ὈΡΟῚ ἃ ΠΘΟΘΒ5Υ οὗ ΠΟΥ 

ΟΥ̓́Τ δίχα δΔΠἃ ΠΟ ΓΊΘΓΘ Θχίθγηδὶ οδιι56, (2) [ἢ6 ἀδάποϊοη οὗ ἴπ6 τε- 

αυϊγοά ᾿Ἰηξογθηος ἤῸπῚ ΒΟῸΣ σορη!οη οὗὨ (ἢ 1648. 
Ιῃ [6 διρυμηθηΐ ἐχίθηαϊηρ ἴτομι 788 ἴο 800 ψχὲ ἢᾶνε [6 τπίνεγϑα 

ἀϊνιἀοα ᾿ηἴο [ἢ6 ν5:0 16 δηά ἰην 10 ]6 νους : [ἢ6 ἔοσταοσ που θα 41] 

56 Ώ51016 ΟὈ]οοῖθ, ΜὨΙΟὮ ἃτα σοΙηροβιίθ, δηα ἰμογθίοσα βυρ]θοΐ ἰο ἀ]550- 
Ιυὔοηῃ ἀπὰ οἤδηρα ; ἴα Ἰαίίογ σοηΐδϊηβ5 ἴῃ6 Ιἄθα5, ψῃϊοἢ ἀγα Ἱποοϊηροβίξο, 
δηᾶ [Ὠογοΐοσα ομδηρθίθθα δηᾶ 1η6]|55010}]16. Νον [6 ὈΟΟῪ [5 ν]β:0] 6, 

Δα οὈνουβὶγ Ὀοϊοηρθ ἴο [6 οἶδ55 οὗ (Ὠΐηρβ ψΏΟ, ΒΌΒῈΥ οἤδηρε δηά 
ἀϊπβοϊαίίοη ; ἴῃς 5οὺ], Ὀδίηρ 1᾿ν151016, 5ῃου]α πδίυγα! Υ 5θαοπὶ ἴο ὈεΪοησ 

ἴο [ἢ6 ποιὰ οὗὁὨ τϑὰ] Ὄχἰβίθηοθβ, ἱποοιηροϑβιῖα δηᾶ πα ]5βο 016. ΤῊΙ5 

Ὀ6ΙΙΕΥ 15 οοπῆγηηρά 1 ψὲ σοηϑβιᾶθσ [ῃ6 500}5 δἰταδ ἴῃ τερατά ἴο ἴῃ 6 
ΘΘΏΒ1016 δηαᾶ ἰης6]Π01016 ψοῦθ τοϑρεοῦνεϊγυ. Ώθη ἀθα]ηρ ἢ 
56,510 16 ΟὈ͵δοῖθ 516 15 Α]16ἃ νι αν] ἀογηλθηΐ δηα βίσαγβ ρα] γῪ 
[τουρῃ [Π6 ἐνεῖ- βθθίηρ βίγθαση οὗ Ἱηοοηβίδηϊ ρῃδηζδβιηβ, ΘῈ 506 8 
Βηα πο τεϑί ἔοσ (ἢ 5016 οὗ δῦ ἔοοῖ : θυΐϊ ψΏΘα 516 ἰυτῃ5 ἴο ἴΠ6 1464] 
γα 506 ἔδβεϊβ ἤθυβαὶῖ δ όσα; με Ιῴθαϑ 5ῆ6 οδῇ σοῃίθιηρ δία ἴῃ 

56 ΓΘΠ6 ΤΕΡΟΒΒ6, σε ἐζαΐ «ἦ6 ἀεγϑοζ ἐς αζέη το ἐλορ, διὰ 58ῆὴ6 [ἢδ βῇδγεβ 

[ἢ6 σοῃδίδηου οὗ [πΠ6 οδ͵]εθοϊς οὗ ἢδῚ τηδάτϊϊδίίοηβ. Αἀάϊοηδὶ σοηβτ- 
ΠΘΌΟΙ 15 ΒΌΡΠεα ὈΥ ἴμ6 οὐὈβογνδίίοη ἴπδί 5001} σοτησηδηᾶβ δηᾶ θοάγν 

ΟΌΘΥΒ ; [6 ἔοττη ΕΓ 15 (86 Γιποίίοη οὗ [6 ἀϊν!ηθ, [ἢ Ἰαἰίεῦ οὗἉ [Π6 τηοτίδ] : 
{Πογοίοσο νὰ ᾿πέρϑσ [δὶ [᾽6 50] τηοϑί σϑϑθι 165 (ἢὶ5 ἄϊνιηθ, ἀθδίῃ 689, 

5ΠΏΡΪ6, Πα ]5501.]6, οἤδηροὶθθθ, 56] ΕἸ ἀθηίοαὶ δβϑθῆοθ ΕἸ ΠΟ ΠΊΟΥα 

6 Κηοῦν ἰῃδΐ ῥατίβ οὗ [6 Ὀοάγ, ᾿ΠΙΘΓΙΟΥ δ5 1ἴ 15, οὐ [6 ψῇοϊα θοὰγ 
γΏΘη ΘΙ ΑΙ ΓΘ, ΤΑΥ͂ ᾿δϑὶ ἴῸΥ ἃ Ὀγδοίιοδ! γ Ὁ] 1πλϊτο ἃ ἄτας; ὦ “ογέϊογὲ 
[δὴ ἴῃ 6 500] τησδὶ θ6 511}1 τλοσα δ! ἀϊηρ. 

ὙΠ τοίδσθηοα ἴο [ἢ]15 διριμιθηΐ 1 15 ἴο ΡῈ οὐβεσνεά (1) [δῖ 1 15 
ΡΓΟΐΘββθαν ἃ 564116] ἴο [ἢ6 ῥτδοβάϊηρ, ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν 

78 Β: (2) [αἱ [86 τϑαι 5116 ᾿πξογθησε ἴτοτα σορττοη οὗ [86 ἰάδαβ 15 ΠΟΥ 
ΘΧΡΙΟΒΒΘΑ ἴῃ ([ἢ6 ψογάβ 1 ἤδνα 1[4]10]564 : (2) [ῃδὲ (16 Ῥχοοῦ ΠΟῪ ταϑῖβ 
ὍΡΟΙ ἴἢ6 Θϑϑθῃῖ αὶ! πδίυτα οἵ [ἢ 5ο]. [11ΚκῸ6 Κῆονβ πκΚὸ : [Πογείογα βίποα 

[ὴ6 5οὺὰ] Κῆονβ ἴἢ6 ἰά645, 516 τηυδὶ 6 {κὸ [86 1Ιᾶς45. Βαϊ [ἢ6 δἰἰθυΐος 

ι οὗ [6 Ιάδαϑ δΓ6 βαρ ον, Ὡποθδηρ δ Θη655, Δηα ᾿ρο 5 Δ ὈΠΠΥ ; [ἢ 6 
᾿ 501] [Π6Π Τηυδί ΤΟΘΘ  Ὁ]6 ἴθ ἴῃ (Π656 δἰΠρυῖθ58. Ἧ͵Ὲ ΔΘ ΠῸ ἸΟΏΡΕΓΥ 
’ ἀεροηάβδηξ ὑροη δὴ δχίθγηδὶ ἰανν, στ ῃοϑα πουκίπηρβ γ6 ἃΓ6 προ τίθο]ν 

δοαυδίηϊεα, ἴο Θβίδ 158. [Π6 500}}᾽ 5 ἱπταοσίδ!ἶγ ; ῸΓ νγὰ ἃγῈ 8016 ἴο ο]455 
6 ΜΙ δὴ ΟΥΘΥ οὗ 5ιυλβϑίδησθα ἴο ΏΟΘα δββθηοα ὈεΙοηρθ δἰθεγηῖῦ : 

Δα [15 γα δῖε δηδ θά ἰοὸ ἄο Ὀγ τεϑδ]βηρ ὑπαὶ [6 5ου]}}5 δηΐθηδίβὶ 
σορηϊοῃ οὗ ἴῃς ἰάδαβ ἰῆνοῖνεβ ποΐ τΘΓΘΙΥ ΠΟΥ οχίβίθδηοα Ὀδίοτε ΟἿΣ 

Ὀιγιῃ, θὰϊ ΘΓ ΠΚοῆθ55 δηά δην ἴο (Π6 ἰἄξδα5 ποτηβεῖνεβ. Τῆυβ Ὀγ 
- Ἐπ 

 Ρ 
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ΓΟΠοσηρ ἰο ἰἴ5 Ἰορίοδὶ σοποϊυβίοῃ (6 ἰταΐῃ οὗ ἴπουρῃΐ βυρρεδίεα ὉΚ 
ἀνάμνησις, ῬΊαἴο Πα5 ταϊδεἀ {π6 ΤΠΘοτΥ οὗὨ ἱτηπιοσίδ ἐγ ἔτοτα πὲ ἀϊτα δπὰᾶ 
ἀουδίδι] ὑ]Πρὴξ οὗ ρἤγϑιοδὶ βρθου!ϊδίοη ἴο [6 οἶθασ βη5 1 η6 οὗἉ τηϑίδ- 

Ῥ γϑβῖοδὶ οοτίδϊηίγ. ΤῊϊς ῥργδϑεηΐ διριιηθηΐ 5 ἰῃὰ δοξ ᾿ηἰθηοα Ῥοίῃ 85 
ἃ σοτθοίίοη δηά ἃ ἀδνεϊορτηθηΐὶ οὗ ἴῃ6 ργενίουβ τεαβοηΐηρ. 6 πὸ 
ἸοηροΣ Ῥὰΐ οὐ {ππδῖ ἴῃ [Π6 Ῥἢγδβίοδὶ ἴα οὗ γένεσις ἐξ ἐναντίων, ΜΈΪΙΟὮ, 
ΔΙΙΒουρῚ 1 ἸΔΥ Ὀ6 ΕΠ ον βδουηᾶά δηα τὺ δῇοσα ἃ εἴτοὴῃρ ῥγε- 

βηρίοη οὗ [Π6 5010} 5 ἱπηπηουίδ γ, γαῖ 15 Ἰποαρδῦ]Ὲ οὗ οβετίηρ τι5 1ῃ6 
ἈΘΘΌΓΔΠΓΘ ΜΔ ΤΟΟΌΪΕ; δηα ψὲ Ὦᾶνα Ἰθρὶπηδίοὶγ ἀεαπορα ἴτομι ἀνά- 
μνησις ἃ Τα50}] ἩΠΙΟΏ ΤΩΔΥῪ 56εῖνα ἃ5 ἃ 560 Γα ΟἸζοΟΙορίοαὶ Ῥδ515 [ῸΓ ΟἿΓ 

Ῥτοροβίοῃ, 
Βυΐ ΠΟῪ νὰ δῖε ϑι θην Ὀτουρῆξς ἴο ἃ βίδηδ. Τῆς σῇο]6 δἀϊῆςσε 

ΜΠ ΟΝ να πᾶνὰ ΘΟ δ 500 ἢ ρδὶηβ ἴο δδοῖ συ] ]αρβ65 ἰη ἃ τχοιμθηΐ Ὀδΐοτα 

16 οΠΠοἴϑτη οἵ Κεθ685 : να ἢᾶνα Ὀδοη Ὀυ]άϊηρ 1 ρου βαπᾶ., ὙΤΏοτα οδῃ 

Ὀ6 ΠΟ τηϊβίακα δρουΐ [(ῃϊ5: [Ὡ6 οὈ͵δοοη ταϊϑθά ὈγΥ Κοθθβ 15. αἰζευῖγ 
ἀεβίπιοιίνα οὗ ἴῃ ΓΠΘΟΙΥ ἴῃ 115 ῥτθβθηΐ ἔοστιη. [εἴ 5 ρὰΐϊ ἴ ἴο [86 
[6 51. 

ΘΌΣνουηρ ἴἢ6 ἀομπλοηϑίσδοη ΜΏΙΟΙ [45 ἰαϑὶ ὈΘΘη ΒΓΑ] ΔΙ 56 4, ΜῈ 
566 δῖ (ἢ6 ἢτβί ρίδησε ἰμδΐ 1 15 ρυσεῖὶν ἰδηΐδίινε δηα δρρτσοχιτηδίε ; 
1 ἀοα5 ηοΐ Ἔνθ ργείθηά ἴο Ὀ6 τόσα (ἤδη δὴ δίριπιθηΐ ἔγοτῃ ργο Δ Ὀ1Υ. 

Ϊὴ [ῃ6 βιβί ρῖασε [6 δἴθγῃαὶ ον]εοϊβ οὗ 1π|6] Πρθ σα 16 ἸΏ ν]51016, 

Μ 6116 (16 Ρδυβμαῦ]ς οὔ ͵ θοῖβ οὗ 5686 ἃ.6 υἹϑὶ]6 ; [ἢ6 508] 15 1ῃν]51016, 

Δα [μογείοσε γα ἤᾶνε δϑϑυτηθα ἰπδὲ 5ῆ6 Ὀεϊοηρβ ἴο [Π6 τϑηῖκ οὗ ἱπίεὶ- 

ΠΡ 10]6 δηᾶ εἰεγηδὶ εἐχίβίθηοθθ. Βιιΐ (ῃϊ58 δϑβϑιιπηρίίοη ἰδ ἀμνναισδηδ Ὁ] 68. Ὁ 
ΑΙΙ [δὶ 15 δἴθγῃδὶ 15 ἱμν βῖθῖ6; Ὀὰΐ 1 ἄοθ5 ποῖ ἔο!]ονν ἰμαὶ 411 ψῃοἢ - 

15 ἴῃν]510]6 ἰ5 εἴθσῃδὶ, 6 πδῪ 540 [δαὶ [ἴῃ 5010}}5 1ν 1510 { ὺ αῇογάβ. ἃ 
οοαῖ Ῥγδδυτηρίοη ἴῃ ἴανουῦ οἵ ἢοῚ δἰθσημυ, Ὀυϊ ποΙΠΙηρ ΙΏΟΙΘ. 

ΘΘΟΟΠΑΪγ, [ῃς6 5οι] δρργεμεηάβ (6 Ιά645, {μοσθίογα 506 15 πκὸ [6 14685. 
Τταθ; θὰ νὰ δῖα ποΐ 5 θεά ἴῃ σοποϊαάϊηρς [μδἱὶ [15 ΠΚΘΠ 655 ἤΘΟΘ685- 

ΒΔΙΤΠΥ ποθ [π6 δἰτιθαΐα οὗ δἰθυη τ : 506 τΏδΥ, ἴοσ δυρῃΐϊ γχὰ ΚΏΟΥ͂, 
ῬὈῈ 5 ΠΟΙ ΠΥ {κὸ [Π6 1645 ἴο Δρρσεῃθηά [ἢεπὶ δῃά γεῖ ποῖ ροβ5685 8}} 

[ΘΙ ρῥτορεσῆθθ, ΤὨϊσγαΐν, (ῃ6 ρ]θα {μδὲ 586 15 πκὸ [6 ἀϊν!ης Ὀδοδιιδα 
56 Τ]65 ΟΥ̓ΕΥ [Π6 ὈΟΟῪ 15 5111} 1655 βδιβίδοίογυ : 5Π6 ΔΎ Ῥοβ5655 ΠΊΔΩΥ 

ἄϊνίης 4.4}1{165 ψ  Πουΐ 5ματίηρ; (η6 ἀϊνίηθ δι ραΐε οὗ εἴεσγηϊγ. ἘουΤΠΪΥ, 
ΏΘη ΜῸ ἀρὰς (Πδὶ, 5ῆσβ ῬΟΔῪ τηδὺ ἰαϑὶ ἃ ΥὙΘΙΥ ἰοηρ {{π)6 Δηα 51η66 

5001] 15 [ΔΓ τῇοσα ροίθηϊ δῃᾶ ρεπηδηθηΐ [ἤδη ὈΟάῪ, 508] ταδί ἰαϑί ἃ γεί 

ἸΟΏΡΘΙ πηθ, [86 σΟΠΟΪ 50 15 τροϑί ᾿ἱπδάδαμυδία οὗ 411. [ἢ ἴδοϊ [ἢ68 

δΔιρσυτηβηΐ, σοηϑιἀογεά 85 ἃ ρτζοού, ὑγβακβ ἄονψῃ δἱ Ἔνεῖν Ροϊπΐ : [ῃ6 τηοβί 
μαι οδὴ Ὀ6 οδίδϊηοα ἤοτὰ 1{ ἰ5 ἰῃ ἔδοϊ [6 νϑιῪ ἰηΐθγεηοθ τὶ ῬΙαΐο 
ἄταν : προσήκει ψυχῇ τὸ παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου. Βαϊ 
[015 15 νεῖν αἰβεγεηῖ ἴσου [ἢ6 οεγίαιν γὰ ΜΈΓ θα κίηρ. Μοσδονεῦ 
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δίηςθ, ἃ5 ΜῈ 5807, [ἢ15 δριιτηθηΐ οοιτεοῖαα, συτημηθά ἀρ, ἀπά ἀδνεϊοροά 
186 Ρῥσθνίουβ γεδβοηΐηρ, τοίδ ἱηρ 411 [ῃαὶ ψὰ5 οορϑηΐ ἴη ̓ ξ ἀπ σοηῆγηληρ 
1 ὈΥ ΠΙΕΘἢ δνϊἄδηςα, [{ ΤΟ]]ονν5 τμδΐ 1η Ἰοϑίηρ [815 τγῦὲᾶς 1056 81}: οὔὗγ ΨΏΟ]6 
οᾶ56 υἱΐίου! οοἸαρθο5. Α5 Καθθϑ 05Ὲ} 5αγβ, γα Ὦᾶνα 5ῆοσψῃ [μαι [Π 6 

5011 τηϊιδὶ ἢᾶνα δχὶϑίθα Ὀδίοσα ΟῚ ργεβθηΐ ἱποδσηδῦοη ; ΜῈ ἢᾶνο τηδαςδ 

ουδ ἃ οᾶβ86 οὗ βἴοηρ ῬυοῦδΟ ΠΥ ταὶ 506 18 νΟΙῪ αἀυγαῦ]α ΔηΩ ΤΥ 

ΘΌΓΝΙΝΕ ΙΏΔΗΥ ΠΟΔΙΠΔΙΊΟΠ5 δη ἀἰ55ο] α]Οη5; Ὀὰΐϊ τὰ ἅτ η0 ψῃ1 ἴῃ 6 
ὭΘΑΓΙΟΙ ἴο ρῥτονίηρς ἴπδὶ 506 15 ΠΡΟ ΓΙ ΘΏΔΌΪΘ: γγ͵ὰ ἅγα ἴῃ ἴδοϊ 751 Ψ ΏΘΙΟ 
ν6 ΨΕΙ6. ΤΠῇ6 ψΏΟ]6 ἀδιμοηϑίσαιοη τχυδί ΡῈ Ὀδραῃ ονοσ ἀρδίη ὥσπερ 
ἐξ ἀρχῆς. 

15 1Πδ6η 4}1} (ες ἀϊβοιιβδίοη ὑὕΡ ἴο (15 ροϊηΐϊ υἱέουν ἔτ 1655) Μοβὶ 
ΑΒΘ αΪγ ποῖ. ΤΏ οᾶ86 5ἰδηᾶβ, ἃ5 1 σοποεῖνα, ἴππι5.. ΤῊΘ οΟὈ]δοΊοη 

οὗ Κεῦδ5 ἀϊνίἄε5. ([ἢ6 ἀεραῖβ οὐ ἱτητμοσίβ! ν ἰηῖο ὑνοὸ ἀἰβίηοϊ ΡΟΓΏΟΠΒ, 
[ῃ6 ἔοττηοσ οὗ ψὨΙΟῊ 15 ΡύγαΙΥ Ῥγαρδγαίουυ ἴο [Π6 ἰαϊίαεσ. [{ σψου]Ἱά ἢαᾶνα 
ὈΘΘῺ ἱΡΟΒΒΙ]6 ἴο Ῥτοςθθά δ οπσςα ἴο [6 δοίιδὶ ἀειηιοηβίγαίϊίοη, ΜΏΙΟΝ 

ΟἹ Ρ]αΐοῃϊος ὈΓΠΟΙΡΙ65 15 σομοϊαβῖνθ, σι ουΐ οἰδασίηρ [6 ψΑΥ δηά 
ῬΓΘΡΑΠΩς [6 ρῥτουπα ἴοσ 1 ὈΥ ἴῆθ56 Ὀγθ ΠΥ ἱπνοϑιρδίοηβ. [Ι}η 
[Ποῖ ψὰ ρτδάθδ!ν [66] ΟἿΤ ΨΑΥ το {86 τίροϊ βἰδηάροιϊης ἔτοσα ψ ὩΟἢ ἴο 

αἰίδοκ ([ἢς αυεδοηῃ. ϑιαγίίηρ ἴτοῃ ἴῃ6 ποὔοῃ οὐ ἱτωτηοσίδ! ῦ ἃ5 ἃ 
σοηϑαασθησα οὗ ἃ πδίυγαὶ 1αῦγ, ΜῈ ΒΟΟῺ ΙὩΔΚ6 δῇ δάνδηῃηοσθ 50 [8 ἃ5 ἴο 

οοπηδοί τ ψ ἢ [6 σορηϊίοη οὗἩ τς 1464---ἀνάμνησις ρῖνε5. τ5 [6 ρΈΓΠΙ 
οὗ [ὴ6 Ῥυίηοῖρὶα γῇ] υἱ πηδίοΥ ρτονβ ἴο γθραδοηθα οαγδι ΠΥ ; δπα [15 

πᾶβοθηΐ σΟΠΟΘΡΙΟΩ Δ5ΘΌΤΩ65 ἔοστη δηά βιυρβίδπος ἴῃ [Π6 ὈϑυοῃοΪορΊοδὶ 
δῖριτηθηὶ ἰμαΐ ᾿τητη ἸδίθΥ [Ο]]ονν5 : ἴἢ5, ΤΠουρΡἢ γα [811 ἴο σαϊη {Πε 
ΔΘΒΌΤΔΠΟΘ Οὗ δἴθγη!ν ΜὨΙΟἢ τὰ 566 Κ, γὰ ΠΟ 566 σαί ψ6}} ἴῃ ψνῃαΐ 
ἀϊγεοϊίοη ἴο Ἰοοῖκ ἴογ 1. γωθὋο ἄο ποὶ Ηδβε 811 ετωηρίγ- βαηᾶβά ἔσοπι [ἢ 68 
τι η5 οὗ οὐὗ 816 ἴΠΘΟΓΥ ; ΜῈ ΟΔΙΤΥ ΜΙ 115 {ὑὸὺ ὈΓΙΟΘ1655 ΡΟΒΘΘ55ΙΟΏ5, 
βηδὶ [ὴ6 τη ῖρ!6 παῖ [Π6 51π} οὗ δχἰβίθηςβ 15 οοῃβίδηϊ, ποχί ἴῃ6 σοοη- 

ΒΟΙΟΊ5η655 ἰῃαΐ (86 ῥγοοῦ οὗ (6 501}}}5. Ἰτησηοσίδ ΠΥ τηυδὶ δίδηα οἵ [4]} 

. αἰ τῃα οχίβίεηςς οὗ ἴῃς ἰάθαϑ. 5111 τῆδὶ 1 ἀδϑίγε 5ρβθοῖδ!!υ ἴο δια ρδ- 
, 5156 15. ἰῃδί ποῖ οπβ οὗ [ῃ6 ἀγρυχηθηῖβ ἴῃ (Π6 ἢτβί [8] οὗ (6 ἀϊαίοριιε 

“--ππρ' “-ποπροτ πππέεουινοςς 

πδιαπδισα δα 

--.. 

ἰ5. ἃ ὑτοοῖῦ οἵ "ηστηουίδ γ, δηα ποῖ οὔα οὗ {Πεπὶ 15 ἰηϊοηἀςεα Ὀγ Ῥ]αΐο 
ἴο Ὀ6 580. Ρ]αῖο ὭΘΥΘΙ ψγαβϑίθβ ἢ15 ψοσάβ. Ηδα ἢβξ ᾿ε]ενεά ἰῃδὶ ΔηΥ 
οὗ [μ656 διρυτηθηίβ ἴῃ [86 ἢγϑι ραγί ἀδπηοηβίγαϊθα [ἢ6 5015 ᾿Ἰτπγοσία Πγ, 
ἣδ ψουἹὰ ἢάδναε βϑίορρεβά {Ποῖ ; {Πη6 δἀάϊ!θοη οὗ [6 ἤπαὶ δἀγρισηθηΐ βἤῆδννβ 

(δι ἰὴ6 ΤΌΓΠΊΘΙ ΕΘ ποῖ σοπο]δῖνθ. Οἱ τὴ6 Οἶδα δηά Ρ]αΐο νου]Ἱά 

ποῖ δανε ἱηπτοάμυοσεα [6 ῥγε] ΠΛ] ΔΙ δτριτηξηΐβ, Πδἀ ἴΠῸῪ ποῖ Ὀθθη 

ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ : (ΠΥ Ἃὁ ποί ἱπάθρβα ἀϊγθοῖν ἀειηοηδίγαϊα ἱτωτηοσίδ! ν, θαξ 

[ΏΘΥ ΘΏΔΌ]6 15 ἴο ΓΙ56 ἴο [Πδἱ πἰδηα-ροϊηΐ ἔγοση ψὨ]Οἢ [ἢ6 ἀετηοηβίγαϊ: ου 
5. ῬΟΒΒ1016 : [ΠΟΥ Δ΄6 ἃ ΠΟΟΟΒΔΙΎ ὈΙΟρδοαθυαζο ἔοσ ἴπ6 ῥτοοῦ νηὶ ἢ ἰς 
Ῥαβοὰ αἸγθοῦ οὐ ἴμ6 (ἤεοῖγ οὗ Ιἄθβαϑ. Τῆδ Ἰοηρ ᾿μΐεγναὶ ΠΟ ἰπίοσ- 

ἀῶ εξξο ὁ αἰ 
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νΘη65 θεΐψεοη [ἢ6 δριτηθηῖβ 1 ἤᾶνα Ὀ6θη ἀἰἸβοιβδίηρ δηά [π6 υἱυ τίς 
Ῥίοοῦ βεσνθβ ἴο ΤΊΔΙΪΚ ΝΟΥῪ ΟἰΘΑΥ͂Υ [παῖ ΤΟΥ ἃτα ἴο Ὀ6 ἴδκβϑη Ὀγ {ποι βοῖναϑ 
85 ἔοστηϊηρ οἠς αἰν βίο, ΨὮ116 ἴῃ6 ἤπ4] ἀἀδιπμοηβίγδοη ἰ[561{ οσοηδαϊςαϊο5 
[Π6 οἴει. Ῥ]αΐο ρϑῆβδσγα!ν ρῖνοϑ βοὴθ [Οἱ  ὈΪῪ Ρἷδίη δχίσγηδὶ τηδγκ 

οὗ 15. αν 0η8 : ἰάκε, ἴογ ἰῃϑίδῃοθ, (6 οὐ] οἰδτ οὐὗἨ ΡῬγοίδροσζαβ ἴῃ [6 

Ζηφαοίείθ. Τηδ δα !οσ οὈ]θοιοη5 υτρεα ἀραϊπδὲ (δὶ ΡὨΙΟΒΟΡ ΠΟΙ 5 

ἀορπ)α ἃτὸ ὨΙΡΏΪΥ Ἰποοπο]αϑῖνα, ποῖ ἴο 54} ἔπνοϊουβ ; 50 τῃηυοῇ 50, [μαΐ 
Ῥτοίαροσαϑβ 15 δἱ ἰαδί ὑρσονοϊζεα ἴο ραΐ ὕρ ἢ15 ῃεδά ἔτοτα ἴῃ 6 βῃδϑθβ Ὀθον 

Δηα ἴο Ἔχροβίυϊαϊα στ ϑοϊκγαῖθβ ἔογ σοηἀοβοθηάιηρ ἴο 5 οἢ 4 τηοϊῃοὰ 

οὗ οοηῃίγονοιθυ. ΑΠΟΣ (ἢ15 τῆς ἀερθαῖθ δβϑυσηθϑ αυϊα ἃ ἀἰβογθηΐ οἢδ- 
ΤΔΟΙΘΙ : [ὴ6 διρυμηθηῖβ ραΐ ἰογγασα ἀγα 811 οὗ ἃ 50]1ἃ δηῃά βιδϑίδηϊιαὶ 
Ὠδῖυγο. ΝΟΥ [Πθγα σδῃ 1 Τὴῦ Ἰπάρτηδηΐ 6 πὸ ἄουδι ἰδαΐ ἴῃ (δὶ ρατῖ 

οὗ 1ἴῃ6 οὐ οῖθπλ ΜὮΙΟῚ ργθοδάθϑα [6 τοπγχοπβίσδηςς οὗ Ῥγοίδρογαβ Ρ]δίο ἰ5 

ΘΧΡΓΙΓΘΒΘΙΏΡ ΤΏΘΙΟΪΥ ΡΟΡυΪαγ οδ]εοίίομβ, ψὩ]οἢ ταϊσῃϊ Ὀ6 υτρεᾶ, πὰ 
ῬΕΟΙΠΔΡ5 δά Ὀξδθη υτροᾶ, δραϊίηβδί (ῃ6 μέτρον ἄνθρωπος ίτοτη [ἢ6 5Ξἰδπά- 
Ῥοϊηῃΐ οὗ οχσαϊηδιυ ΟΟΙΏΤΏΟΩ 5656: 6586 ὯὮ6 ψὰ8 ὉΠ Ψ]}}ὴρ ἴο Ιδᾶνα 

ὉΠηΟΙΟΘΩ͂, ΔΙ Πουρἢ 6 ψγὰ5 σοηβοουβ ἴπδι [6Υ ἀϊά ποῖ ΓΘΆΙῪ ᾿ηνα! δίς 
[π6 (δοΙΥ οὗ Ῥγοίδροταβ. Βαΐ ἴῃ [ἢ6 βιιδδϑθαιθηῖ ρογίοῃ Ὧδ 15 Δύριηρ 
ἔτοτῃ ἢἰβ οὐγῃ ροΐηϊ οὗ νον δηά ἀεβηίΐπρ νῃαὶ ἢδ σοηβίάειβ ἴο 6 [ῃ6 
ἸΙτ!τς]οη 5 οὗ [ῃ6 ἀοοσίπηθδ : ΜὮ116, ἴο τηατῖκς [6 ἀΙπΕ ποίίοη, 6 δἀορῖίβ [6 

αι ϑις ἄθνιος οὗ διάάϊηρς Ῥτοίδροσζαβ δλεσρα ἔγοσῃ [86 βῇῆδαδβ 1ῃ Ἥγάεγ 

ἴο πηᾶκα ἢὶ5. οὐ ἀεέθρηοθ. ΤῈ οαβε οὗ (ῃς Φλαξαρ 15 ποῖ δὴ δχδοῖ 
ῬΔΙΆ]16] ; ἔου ἴῃ ()6 δα τ] Γ ρᾶτί Ρ]αΐο 15 ποῖ Ὀτηριηρ ἐογιγαγα ἀγρυτηθ 8 

ΜΏΙΟΝ 816 ποῖ ἢϊ5 οὐ : [6 τραβοηίϊηρ 15 βοιηᾶ 850 Δ 85 1ἴ ροθϑ; δηά 

τὨουρἢ ἃ ἀοεβ ποῖ διηουηΐ ἴο ρῥτοοῦ οὗ ᾿τπτουδ] 1, 1ἴ τηδίο 4} δχ- 
ΡΘάϊῖε5 τῃ6. ἀϊδοονεῖν οὗ βυςῦ ἃ ρτοοῖ. Βιϊῖ Ώ6Γα ἰ5 ἃ 5: ΠῊΠ187 ΓΘΆΒΟῚ ἔῸΓ 
ΤηΔΥκίηρ ΟΗ͂ [ῃ6 δἵρυτηθηίβ ᾿ηο ἔνο βδϑρδγζαῖθ αἰν ϑοη5 ; δηα ΡῬ]δῖο 5 

τἀ Κρϑὴ ραὶπϑ ἴο πᾶκΚα ἃ Ὀγτοδά δῃά σοπβρίουουβ [1πη6 οὗ ἀδιηδγοδίοη,, 

1 ΤῺὮς οχίθηϊ οὗ (15 ἱπίουάς δηά 15 βϑρϑᾶῖκ ουἽξι᾽᾿ο] Ϊγ, 84 ο--ὃὅ5 ἢ. Τῇρη 

νατιϊοἃ ομαγαοίοσ ΜΨ11 Ὀ6 δ οὔσβ τδάθὀ Ξ'΄πγηγ185 βἰαίθβ ἢἷ5 οὐ)θοϊίοη, δῃμᾶα Καθαβ 
ΟὈνϊοῦβ5 ὈΥ ἃ Ὀγοῖ ΘΠ ΉΔΙΎ οὗ (5 σοη-ὀἠ [Ο]]ονγα τ] Ὠῖ5, 85 Ε---88 Βα ΑΠοσ [15 

ἰ6ηἰ5. Αἤἴεῦ ἄνα ομαρίοσβ οὗ εἴῃϊοδὶ οο-ὀ ἃ βῃοτσί σοῃηνδβδίίοῃ βοίνγθοη ΕΠ οἰκσαίαθβ 

ταθηΐ, 81 Β--8ὃ4 Β, ὰ πᾶνε ἃ ἡδιγαϊῤνε δηῃᾶ Ῥῃδοάο ἰς ἰηἰγοἀμοεά, δηά ἢ ]αἰίου, 

ΡῬᾶϑβᾶρε, ἀθβου Ὀ]ηρ ΠΟΥ͂, διηϊᾶ [ἢ6 τονθ-ὀ χαϑυσηΐηρ ἢ15 παιγαίνα, ἀθϑοῦθε5 (Π6 εἰεςὶ 

Τοηΐ 5||6ῆοθ (μδὶ [611] οὐ ἰδ σοραηνγ οἵ (ἢ656 οΟὈ]δοίΙοη5. οὐ (86 δυάϊθησοε δηά 

ψΏδη Θοκγαίεβ δα σεαςϑά, δ᾽ ηγηλϊαα ὦ πΡοη Θοϊταίθϑ; δίϊεσ ψὩὶοὶ [Ό]]ονν5 (ἢ 6 

Κορε ψεῖς πεζά οοηνογβίηρ ἀρασί. [ἴῃ- ὈΒΙΟΒΟρΡ ΠΟΥ Β ψασζηϊηρ ἀραϊηβὶ μισολογία, 

ἰοιτοραίοα ὮγΥ ϑοκγαίαβ ἴΠ6ὺ σοηΐοθα (δι 88 0--Οι σ. Τα τοδιίδϊίοη οὗ 5; χητηῖα5 
{Π6} ἴα ποί βαϊϊ3864, μυΐ ἀο ποὶ {6 ἴἸο οσοιρίθϑθ ἴἤσθα σμαρίθυβ ΠοσΘ, 91 0- το 5.4; 

Ῥτθ85 {πεῖν ον] οϊίουβ ἰῃ ἰβ ῥγεβθηΐ οἰϊμα-ὀ ὀ ποχὶ ϑοκγαίθβ σεϑίδίεβ ἰμ6 οδ]θοίΐοῃ οὗ 
(ἰοῦ. ϑοκγαίθθ σθρ 5 τ 5. ἔδτηουβ | Κερεβ, δῃᾶ ηἠοὶ {11 95 Ε ἄοεθϑς δ6 Ὀερίη 
βία οὗ [6 σϑγᾶῃβ, δῃηᾶ Ἔχῃογίβ (μθ το ἰ [6 οτ ἴαχας οὗ ρῃγϑίοαὶ βρεουϊδίοη ΒΟ ἢ 
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1 τοιηδίηβ ἴο 880 ἃ [6 Ὁ ΟΓὰς σΟΠΟΟΥηρ 6 ἤπαὶ ὑτοοῦ. ΤῊ]5 
ἀεδρεηάς ἀιγε γ ὑροη [δ6 εχιδίθηοα οὗ [ῃ6 14645 85 ἀρχαί, ΟΥ̓ ὈτίηοἾ 0165 

[ οὗ οδιιβαίίοη. Ῥἢγβίοδὶ σαι865 Ἵχρίδίη ποίῃϊηρ: δ Ὀδϑί [ΠΟῪ ἅτ ἔδοΐβ, ποῖ 
ΤΟΔΘΟΏ5. ΕῸΥ ἃ ΓΕΔ] σϑιι56 Ψὰ τηυδίὶ ῬΙΘΓΟΘ (Ὠγουρἢ [6 ρῥῃδηςαϑτηδρουῖα 

οὗ τηδίϊοσ ἴο (ἢδὶ ᾿ἰην 51 016 6556 η06, οὗ ψὨΙΟΝ [ἢ6 56 η51016 ὈΠΊνΟΙΒΘ 15 (ἢ 6 

Ουἰναγα ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΩ : Μὰ τηιϑί ἰοοῖκ ἔοσ [6 Ἐχρδηδίσοη οὗ βοὴ τὨϊηρ ἴῃ 

1ῖς Ιᾶθα.Ό Τῇ ψῆ0]6 δχιβίθηοο οὗ ἃ ραγίουϊαῦ [Πρ 15 ἀογνεά ἔσο ἴῃ 6 

ἱπῃόσθῆοα οὗ [15 1ά68.: δηά 50 ἰοὴρ 8ἃ5 ἴπε [Πϊηρ οχίϑίβ ἴ οδϑῇ ὭΘΥΘΙ Ὀ6 
ΒανοΓθα τοτη 105 1ᾶθα, ποὺ δάτηϊ δηγίμιηρ ἱποοηϑβιβίδης ἢ (ῃαὶ 1464: 

5ῃου]α 1ἰ δά πη δυο ἢ δὴ ἱποοηβίϑίθης ἰάθα, ἰἰ σθᾶβθς ἰο 6 ἰμαὶ πῆς ἰΐ 

15. ΝΟΥ͂ ἴῃ τηοβῖ οδδ65 [15 ἸΏΔΥ ΟΟΘΟΙΙΓ : 5ΠΟΥ͂ ΙὩΔΥῪ τησὶΐ, γα τυ Ὀδ 
αιυδποῃοᾶ ; ἔοσ {Πεῖγ ἱπάνο ηρ ἰάθα5 ἄο ποῖ ἴηνοῖνε ᾿παθϑίσι 1 Ὀ1}1{γ.Ψ 

Βυΐ νι 50] [Π15 σδῃηοί 6 : ᾿η ουπιϑα Ὀγ [6 1ά6α οὗ 116 516 οσδἢ ΟἿΪΥῪ 

ΡΟ} ΟΥ̓ δΔατηιηρ ἀρδίῃ ; θυΐ [158 νου] θ6 ἴο δάγητ [ἢ6 ορροβῖῖε οὗ 
ὮΘΓ. ᾿Ποσθηΐ 1464, ψΏ]Οἢ 15 ΡΟ ΟΘΘΙΌΪΕ : ΘΓ Ἔχησίοη σψουᾶ ἰηνοῖϊνα 
ἃ ἀἰγθοῖ σοηίσδα]οοη [ἢ ἴθσσΩβ, ΠδΙΏΘΙΥ ἀδδα νἱῖδὶ ῥυϊηο!ρ]6᾽. 

ΤῊΙ5 ἀσιηοηβίσδ!οῦ, ΨΏΙΟΝ 15 ψουκαάᾶ ουὔἱὐ ψ ἢ ἃ σοι ρ]οίθη 655, οἰθδτσ- 

Π655, δηά 50Ὀ 060} ΡΘΟου ΔΙ Ρ]αῖοβ ον, 15 οὐ Ῥδζοηϊς ῬΠΏΟΙΡ]65 

ῬΟΓΘΟΙΥ ἱῃσοπίτονο ΓΈ ]6 : ρίνεη [ἢ6 δἴεσηδὶ ἰἄθαβ 85 οδιι565 οὐ δχὶϑβί- 
6η66, [6 ΘἴοΓΏ ΠΥ οὗὨ 501] 15 8ῃ ᾿πϑυ]δῦ]6 ἱπέεσεποθ Βαϊ [πουρῇ σοτη- 
ΡΪδία ἰῃ 1561 πὶ 0156 5 βοτὴθ οὗ [86 τηδίοσιδ!β οὗ ἔΌσπΊοΥ δτριμηεηΐβ : [86 
ῬΙΠΟΙΡΙῈ τμαὶ [ῃ6 δἴθγην οὗ 5011 15 ἸῃΒΘραυΔ ὈΪγ Ὀουπάᾶ ὑρ ψ τ[Πῃς 

οχἰβίθησε οὗ [με εἴθσγηδὶ ἰάδαϑ 85 θθεη [6 οἢϊεῖ εαΐυσε οὗ ἀνάμνησις δΔηά 
[26 ῥϑυοποϊοριοδὶ διρυσηθηῖ : ἴῃ [Π]5 ἰαϑὲ ὑσοοῦ 11 15 Ὀσθοίβεὶυ ἑοστηυ]αϊθα, 
Βαηαϊθα ἰῇ ἃ ΠΟ ΙὩΔΏΠΕΙ, δηα Ρρυβῃθα το 115 Ἰορίοδὶ σοποϊαβίοῃ. 

Θεοοηάϊγ, (ἢ6 ΨΠΟΪῈ ἀτρυμηθηΐς μᾶ5 ἔργ ἰΐ5 αἱ ἰτηδίθ ὑτθπιδα [ἢ6 σοη- 
βίΔ ΠΟΥ οὗ ἴΠ6 βυτὴ ἰοΐδ] οὗ εχἰβίθηςε : σχολῇ γὰρ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ 

δέχοιτο, εἴ γε τὸ ἀθάνατον ἀΐδιον ὃν φθορὰν δέξετα. Απὰ [15 ψε 51 ἴο 

θὲ ἴῃε διηδαπιρηΐαὶ ρτοροβιποη ἰδ ἄονῃ ἴῃ [6 διριτηθηΐ οὗ ἀνταπό- 
δοσις. ΜοΙθονοῖ ἀνάμνησις 15 511} νΔ]1ἃ ἴο ῥίον [6 δχιβίθηςα οὗ {π6 

ἰἄάθαϑ δηᾶ [ῃ6 500} 5 1π|6]Προηῖ δοῦν ἀραᾶτί ἔσοσα [6 Ὀοάγ. 

Ι σοποεῖνε ἤδη [μδΐ ἴΠ6γὰ δῖα ἴῃ ἴηὴ6 λαεάο τος υρυχηθηΐίβ, συ] τΩ]- 

| μαίϊηρ ἴῃ ἃ 5 πρὶε ρσοοῖ:; Ῥαΐϊ ἴῃ ἃ σοη ΠΠΟἿ15 ΘΟΠΏΘΧΙΟῺ οδη Ὁ6 ἱταοθά 
᾿ [Ὠτουρῇ 811. ΤῊΣ ἢτβῖ, σοηβ5Έ Πρ Οὗ ἴνγο ΡΟΓΈΟΏ 5, θ6565 Ἰτητηογία ΠΥ ῬΑΥΕΪΥ | 

ΕΓ ΟῺ 8 ΠδίαγαΙ ἰανν, ΡΑΙΕΥ οἡ ἰῃε 500}}5 οοπῃηδχίοη ψῖτῇ (6 ἰάδας : (με΄ 
Ϊ β6οοηά, Ὀεΐηρ ἃ ἀξενεϊορτηξηΐ οὗ ἴῃς ἔγϑί, ἄσορβ ἴ86 πδίισαὶ ἰὰν δπά ἰαγϑ, 

βιδυπηρ ἔγοη 99 Ε- [ἢ 8]1] [Π]5 ἰηίεσ-ὀ Ἀ ἰ[(ἰοῃ ἰβ τεβεγσνϑᾶ ἔοσ [ῃ6 σοϊωσηθηΐαιυ Ὡροῃ 
᾿ς χηράϊαϊα ροχίοη πο] 465 Πἤδοη ομαρίετθ, ἰδ ρᾶβϑαρὲ ἴῃ αιεβίίοη. 

ἔοτυτηΐϊηρ' ΠΘΑΥΪῪ ομδ-ἑουτί οἵ [μ6 ἀϊΔ]οριια. 

ΠῚ β ῥσοὶπιϊπδυγ ἴἰο [6 ὅπ8] ἀεπιοηβίγαι οι ΤᾺ ἀείαι]οδα δηδὶγϑὶβ οὗ [815 ἀθῃγχοηξίγα- 

τι ῖσκαπαππι.. 

ΓῪ 

ἐμκώωμαι....... Ἐπ---  -τἡδρά ον ἠδὲ᾽ Ὡπχα τας ας γ,ῖξ.....ΨΡ.ὅὍὅτὸ Ἐροττωπειιιολςι τὴ ἧς ρλμαιοιιοααιβς οὐ, ολΑβι ὡς. τας... ζπερνὰ, τ ἐξ, οετουςςςςοςοο, τοςς παρ ρλλονοι 

Α 

“ἀπππτ΄΄ ..“-ππὰ παααπππ. κι. πο τιν καῦσαι τ ΑΝ 

Ει 

-ἘΠΠ} μαστόν... «αὐπῷξαπ «αὐτὰ... ,«ἀὐσαα 



ΤΥΤΚΟΦ ΟΟΤΊΟΝ,. 17 

βίΓ6 58 8016 1} οἢ ἴπ6 σοπηθχίοη τὴ [Π6 ἰάθαβ, θὰΣ ἄοαβ ποῖ δἰζεμιρε ἴο 
ἄο τοῦτα ἴδῃ τδκα ουΐϊ ἃ ο8456 οὗ ργοραθ  γ : [6 ἰαϑῖ [4 Κ68 ὉΡ [6 58πὶ6 
ῬΠΏΟΙΡΙ6 δηά ἰγεδῖβ ἰξ 850 88 ἴο Ἔνόοΐνθ ποῖ ἃ ΠΊΘΤα ῬσοΑὈ Σ γ Ὀυϊ ἃ ΡΟϑὶ 
ἔνα ἀδιηοῃϑίγδίοη, ΨΏΙΟΝ ΟἹ ΠΤ ΔΙΘΙΥ ταϑῖβ ὑροὴ [ἢ αν οὗ σοηβεγνδίῖο 
οὗ ΘΠΘΙΡῪ 85 ἰα]ἃ ἄομνῃ ἴῃ [ῃ6 ἄγβί ἀγρυσαθηῖ. 980 (86 ἀϊδίοριιε ρτοςθθά 

᾿ἾΚ6 δὴ δάνδποιηρ (146, ΘΔ Οἢ ϑισοσβϑῖνα ψᾶνα ϑνθορίηρ ΠΙροΓ ἴμ8ῃ [ἢ 6 
ῬΙδοθαϊηρ. γε πχυβὲ οί τοραγά ΔΗΥ͂ οὗ (ῃ6 διρυτηθηΐβ 85 Ρυΐ ἰογπναγα 
δηά [6 ἀϊδοαγάδα ἴοσ ἃ βίσοηρεγ; ταῖμοσ [η6 διρυμηθηΐ 15 ἢτϑὶ οβετθά 
ἴῃ ἃ ἰοηΐδίϊνα ἔοσῃχ, δἰϊοσψαγάβ ἀθνυθορθα δηᾶ οοιτεοϊθα, δηάᾶ βηΑΙγ, 

τευ) οι] θα δηα Ὀτουρῆϊί ἴο 15 σοηϑυγτηδί! ἢ. 
Τὴ σΟΠΟΙΪυ 500 1 τηυδὲ ὈΠΘΗ͂Υ δΔάνετί ἴο ἔνο νἱϑοῦϑ ΜΏΙΟΝ 816 ἴῃ ΤΩΥ͂ 

ΟΡΙΠΙΟῚ ῬΤΑΥΕΙΥ ΕἸτοηθοι8 Δα τ 1516 δϊηρ. ϑιθιπματὶ ἰτθαῖβ [86 οἰ οδ] 
Ῥᾶββαξβϑβ, ἐουπἀ θα οἡ [Π6 ἀοοίτίης οὗὨ ̓ Ἰτατοσίδ γ, 85 ἱπιθηεά ἴο ἔτη 158 
Δα! οηΔ] ὑγοοῦ οὗ (δαὶ ἀοοῖῖηθ. ΤὮδ ἀϊτεθοΐ ῥτοοῖβ, δοοογάϊηρ ἴο Ὦ1Π,, 
816 ἴῃ {ποιηβεῖνεβ ἰηδάεαυδία, ἀπα του 6 ἃ ΒΌΓΕΙ ἐουηάδίοη ἴῃ 6[ἢ]1ς8. 
ΤῊΙΒ 15. ἃ νἹοίοιιβ οἶγοὶα 50 οὐνίοιιβ (μὶ οὐ οίϑτῃ 5 βυροτῆσοιϑ: ψγ6 τὰ 
φϑἰ δ Π5Π1ηρ [Ὧ6 5010} 5 ἹΤαΙ ΟΣ ΔΙ ἰἢ ΟΥ̓ΘΙ ἴὸ 050 }7} οογίδίη οἴ Π1ο] 
ῬΠΠΟΙΡ]65, δηα [6 γῈ ΘΙΏΡΙΟΥ ἴπ656 ὙΘΙΥ ὈΓΠΟΙΡΙ65 85 ον  ἄθησθ ἔοσ [ἢ 6 
ΤΏΘΟΙΥ ψΏΘηΟΟ [ΠΕΥ τὸ ἀεάποεα, Μοτχτθϑονοσ [5 νίον ἱηνοῖνεϑ ἃ γϑαϊοδ] 

τ ]ϑοοησδρθοῃ οὗ [6 Ρυτροβα δηά βἰγαοίυσα οὗ ([ἢ6 ἀϊαδίορτια. 
ΤῊΘ βεοοηά ορίπιοη ἀρδϊηδὶ ψ ΗΟ 1 ἴδε] θουπᾶ ἴο ῥγοίεϑβι 15. ἐμαῖ 

[86 τοξαϊδεοη οὗ ἴ86 οὈ]οὔοη ταϊβθα ὈΥ ϑιπητηϊα5 σοηβ πιῖ65 ΔῈ ΔΙρΊι- 
ταΘῃΐ [ΟΥ ἱπηπ]οσία γ. ΤῊΪ5 15 ρχγορουπάεοα ὈΥ ἴορεσνγερ, στ οτας 
Ι δίῃ 5010 ἴο Πηά Ῥτγοΐ. σεάάες δρυθοίηρ. ϑύσε!υ ποίμίηρ οδῆ 6 ΤΟΤΕ 
Ὁη ΘηΔ Ὁ]6 [Δ 50 0ἢ ἃ Ρτοροβιτοη. ϑιτηηχίδϑ βυρραϑίβ (Πῃδὲ 411 ἴῃς ἔδοῖβ 

Εϑίδ 15 ηεα ὈΥ ϑοκγαῖθβ σοποοσηΐηρ 501]---νῖΖ. [δὲ 50ὴ6 15. ἰῃν51016, 1ἢ- 
οοΙΡοσθαὶ, ἀϊνίης, ὅχο.--τᾶγα σοΙΏΡ ΔΕ ]6. ΜΠ [86 ΏΘΟΙΥ ἴπαὶ 586 ἰ5 ἃ 
ΠΔΙΙΔΟΩΥ. ΝΟΥ͂ ἰξ 501} 5 ἃ ΒΑΏΟΗΥ, 1{ 15 οἶδαγ τῃδὶ δῆθ οδῃποῖ Ὀ6 
ἸγηΓΟΣΙΔ] : [ΠΟΥ οσα 1ἴ 15 ΔΌϑΟΪ αΓΕΙΥῪ ὩΘΟΘΒΘΑΙΥ τῃδὶ ϑοκγαῖθβ 5ῃου]ά 5ῆ0. 
τῃαϊ [Π15 [ΠΘΟΙΥ 15 Ἰησοηϑιβύθηϊς τι [6 σοΠΟ] 55. οὐ ᾿ΏΙΟἢ ΤΟΥ ἃ16 

ΔΙτεδαν ἀρτεεᾶ, Βαυΐ ἰῃ αἰβρσγονίηρ [815 Ρτοροβιοη ϑοκγαίεβ ἄοθβ ποῖ 
Ῥήονθ [δ βου} 5 ̓Ἰτητλοσίδ! γ, ΠΟΥ 15 ἢ ΟἹΒ ἱποἢ [26 ὩΘΆΓΘΙ ἴο ῥὑσουηρ ἴζ. 
ΙΓ νι ϑῃθα ἴο δϑοογίδιη [Παἰ ἃ σουίδίη ουγϑίαὶ ψὰ5 ποῖ βοϊυῦ]6 ἰῇ νγαῖογ, 

Ι 5ῃΠου]4 ραϊη νοῦν Π|{|6 ὈῪ ἃ σβϑιῃῖοδὶ δηδ]γ515 νὨΙΟἢ δϑϑυγεα τ 6 ΒΙΏΡΙΥ 

[παῖ [6 βυλρδίδπος νὰϑ ποῖ βα] ρείγα : δηα β᾽ Π1Π]Δυὶν 1 15 Ὧ0 αν] ἄάθησα ἔὺσ 
5011] 5 Ἰητ οτ δ! ΠΥν [δὲ 586 15 ποί 1ἀΘΉΠ1041 ψὶ ἢ οαα ῥαγῇ ουϊαν [Πἰηρ οὗ 

᾿ ΜΈΙΟΙ, ἹΠΊΤ ΟΥ̓Δ ΠὙ οΔἢ ΠΘνΟΓ 6 ῥχεαϊοαϊθα. Ἐνθῃ οουἹὰ γα τῇδε δῇ 
Εχῃδυβᾶνα 115ῖ οὗ 41} [ρα Κηον ἴο Ὀ6 τηουίδὶ, δηα οου]ὰ νὰ ῥσοόουα 
(παῖ 501 γὰβ ποῖ 16 ΈΟΔ] ἢ ΔΩΥ οης οὗ ἴπεβε, γε βῃουϊα 5111 ποῖ 
ἢν Θϑίδ Ὁ ]Π5ῃ 6 ΕΓ πη πλ στ] {Υ :- 5816 ταϊρῃϊ γεῖ 6 δὴ δάδα! οηδὶ Κιπᾷ 
οὗ τλοσίδ] Ἔχϊβίθηςθ, αἰ δσεπὶ ἔτοσι (ἢ6 τοϑί. [{ 15 τογείοσα 1]ορῖοδὶ ἴα 

᾽ν 2 



" 

: 
ὶ 

18 ΖΑΛΤΚΟΡΦΟςΓΖ27ΟΝ. 

τορατὰ (ὃς τεζαυϊδέοῃ οὗ [μῈ Βδιηλοηῖς ΤΠΘΟΙΥ 85 ἱπ ΔΩΥ 5686 80 δ͵ριι- 
ΙηΘηΐ ἴογ ἱπατηοσία γ. ὙΠ Ρῥγοροβιοη οὗ ϑιγτητηΐαβ 15 μα ψ ὨΟἢ [85 
5016 2γύμα ἡπεΐς Ρ]ΔυΒΙ Π1γ, δα ψοἢ που] Ὀ6 Δ ϑο ἴεν δι] ἴο {Π6 
ποίίοη οὗὨ ᾿τητ σία γ : 115 οοηδιίδί]οη ἰ5 [πογεΐοσα ἱτηρογαῖνα, θυΐ οοη- 
{ἰρθυῖε5. ποίῃηρ, ὄνθη ἱποϊἀθηίδ!γ, ἴο [Π6 τηδίη δγριπθηΐ: [ἢ15 15 1ἢ 

ῬΙΘΟΙβαΙν [86 βᾶπηθ Ῥοβιοη δε [ἢ6 Τνουτ ΓΟ οὗ Θ᾽ πη] 5 85 ἰΐ νγᾶβ 
Ὀαείοσθ ἢ15 οὐ] σοι ὰ5 ρσγορουπαθα, Τῆς ψΟΪῈ ορὶβοάβ οὗὁἨ δυο, 
[ΠοῸρΡὮ ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ, 15 ἴῃ ἔδοϊ ραγθηϊῃθῦςδ!, ΤῊΘ οποϊδη οὗ Κοῦεβ, οἡ 
[86 οἴμεοῦ Βδηά, ἰουσῇ 65 ἴῃ 6 τηοβὶ νἱΐδὶ ἰβδθ δηᾷ ἰθηᾶς ἀἰγεοῦυ ἴο τῆ6 
Τεσοηϑ ΠΟ οἢ οὗ [86 ἀτρυτηθηΐ ἴῃ [ἢδὶ 5μᾶρ6 ψῃογείη δΙοηθ, 85 1 ἢδνξε 
ἰΠρἃ ἴο 5ῆον,, ΡΙαῖο τεραγαβ 1 85 ἃ ςοζῃρὶεῖα δηᾶ πη] ἀθιηοηβίγδοη 
[δὲ 500} 15 Ἰτημηοτίδὶ. 

δ,4. 4 1αϊος αὐῤίμας γέραγαρρ ἐγιριογίαζι εν. 

() Τα ἴοπῃ ἰὴ ψ οὶ ΡΙαίο ὉΡΠοΟΙἀς ἴῃ 6 501}᾽}5 ἱπηπγοσίδ!γ Ὡδχὲ 
ἀεδτηδπάς οὔὐ δἰϊοπίοη : [ἃ 15 οὗ ἃ]1 [ῃ6 τηοϑβί βοϊθπθξςο δηά τηοβί ΡΠ1]1ο- 

ΒΟΡΠΪΟΔΙ : 1( 15 [δῖ ἔογ ψῇ οὶ ἴΠ6͵6 15 (6 τηοβὶ ἴο Ὀ6 581ἃ, δηὰ δραϊηβί 1ἱ 

τῃ6 ἰεαϑῖ, ΗἾἸἸς {ὭΘοΟΥ ρτεάϊοαίθβ δἰ! οὗ ὕῃῖνοῦβ8] 5οὰ], δηᾶ οὗ 

ΡΔΙΤ ΟΙ]ΔΙ 5015 πιδίθι ρϑυοῇοϑιθ.Ό. ἍΤΏ6 Μείεδρβυοἢοβι5᾽, ϑαὰγ8 Ητιτησ, 

“15 [6 ΟἿΪΥ ϑγϑίδιι οὗ (15 Κη (δὶ ῬΆΠΟΘΟΡὮΥ οδῃ μεδικθη ἰο᾽᾿: δηά 
80 ἴοο {πουρῆϊ Ρ]αΐο, γῇ. ἄοβθβ ηοΐ ἄδοῖῃ Δ οΟἴμοῦ ΤΠΘΟΤῪ σψσὮγ οὗ 

ςοηῃϑιἀδγαϊίοη. ἴὐηϊνοσθαὶ Βρις ΠΘΙΓΠΟΙ ἢδ5 Ὀδο ΠΟΙ 5}4}1] 6, Ὀαΐ 15 
᾿ΘΙΘΓΏΔΙΪΥ : ῬδγΓΟυ ΑΓ 5οι1]5 μανα Ὀδοη ψιουΐ ἃ ὈΘρΊΠηΙηρ Δη4 5041} Β6 

ἔογ ὄνεῖ. [Ι͂9ἃὖ [πὲ ᾿πῆηϊα Ιαρβ6 οὗ {πεῖν οχϊβεεηοθ ΤΟΥ μάνα ρδββ6ά, ἱἰ 
ἸΏΔΥ Ὁδ6, ΓὨγουρἢ τδηϊο]4 δηα ἀἴνεοῦβα ᾿ποδυη δ 0}5, ΤΙ ηρ δπα [Δ]11ηρ’ 
ὭΟΥ ἴο ΠΙΡΏΘΙ ΠΟῪ ἴο ἰονεσ 5ρῆθγαβ οὗ 116] Πρθηςα : Ὀαΐ [6 συ ροίδηςα, 

1ῆ6. σοπϑβοῖοιβ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΠΥ, 15 ὉΠΟ;ΔΗηρΡΘΑα δηα πηϊτηραϊτοα ὈΥ 411 ἴΠ 656 
του ΔΈ 5 ; δηά ἰῃπουρῃ τ[ῃὴ6 5ῆοοκ οὗ δδοῦ βϑυσοθϑδῖνα οι οαϊπηθηΐ 

ἀεϑίσοΥβ τοτα ΟΥ̓ 1655 [6 τϑοο]]δοίίοη οὗ ψῆδΐ ἢ85 ρα5564, 51}}} ἐδ ἢ 16 
. 15 Βδυηϊεαά ΌὈΥ ΤΩΘΙΏΟΓΙ65 οὗ ἃ ἔουΤΊΕΓ Οχὶβίθηοα, ΓΤοδαῪ ἴο Ὀ6 ἀνγακεηθα Ὀγ 

τῃ6 5ἰρῃῖ9 δηὰ βουπάς [πδὺ 41] οὖσ ῥγθβεηΐ σοῃβοϊοιιδηθϑϑῦ, 

1 Ξ::α» ον ἐλε ἱηερμογίαϊν ο7 ἐδε δομῖ, ἰβίδεπος, (6 [ΘΟ σουἹᾶ Ὀ6 5διβῆθα ἃς 
3 Τὴ ἰγϑαίϊηρ οὗ [π|5 νἱονν ὙΠΟ 1 μᾶνὸ Ὑ611 δ5 ΟΥ̓ ἃ δι σσαβϑίοη οὗ ἱποασγῃδίοηβ. 

Κειτηθα τηρδίθι ρϑυομοβῖβ, ἰ ἰΒ ἰο ῬῈ οὉ- Ἂμῃηά ἴῃ ἐδοΐϊ Ῥοίῃ ἴῃ ἴδε λαεάο ἀπὰ ἴῃ (Π 8 
βοσνοά (ἢδί (6 δοίι] ἰγδηβιηϊρταϊίίοη 5 δῥαεάγωες ῬΙαῖο βεεῖὴβ ἴο μοϊὰ οαἱ [86 
ΟὨΪΥ͂ 8ῃ δοοϊάεηϊ οὗ 1. ΑἹ] τπαᾶὶ ἰβ ε5- δορε (μαΐὶ ἃ 500] ἴμαΐ [85 βου σαν 
56 η 014] 5 16 1ἰπλ111655 ἀυταίϊΐοη οὗ [68 ραββθά 411 ΠῸῚ Ῥγορδίίοῃδιυ ἰ{11815 ψ]}} 

5011} 5 Ἔχ βίθησε : Π6ὺ ρεγρεῖυαδὶ γαῖ ροᾶϊ-ὀ δί(ίδίη ἴο ἃ ρεγγγχδηθηΐ βίδα οὗ ἴῃ ῃϊρῇῃμεϑὶ 
ταθηΐ ἴῃ νατίουβ ἔοστηβ 15 ποῖ ὩθΟαββα τ  ἰη(ε]]βοῖα8] ἐγαϊ οι ροββίθ]6 ἔοσ ἃ βηϊΐα 
ἱηνοῖϊνεᾶ, 1 δὴ ἰηάινί τ] 5011} σὴ ῃἃὰ εχίἰβίθηςσα, 
ΒΟΠ16 Ῥεγιηδηθηΐ δηᾶ ἢπα] πιοᾶάς οὗ ἐχ- 

ῃ 

ξιτοττν μέσας. προ ἢ κτλ κς 

δεῖται, ἐτν ἀϑο πα ΡΝ, τ... Ξοαρκησσοδυ δ᾽ ,τὐσσαδαδ. ρος 0... παρ μακασει,,",, ν γξωκανν τες, 

-ω-.- “ὦ, 

Ὁ ααῷ ὁ . ,Ἥ͵ΦἋἋὮὸὲὮ .. “' 
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ΤῊυ5 Ρ]αΐο Ὑ11] ἤανα Ὡ0 οπδ-ϑ θα ᾿τυτηοσίδ εν : [6 ἀνοσϑθηρ [[6 
οὔ ουὖὖῦ 5οὺ] εχίθηδε Ὀδοκναγάβ πο {Π6 1ηβηϊ ρᾶϑί 845 ψ6]}} 45 ἔοσυσαγαβ 
Ἰηΐο [6 δη 1655 Γπἴυτο. [{ 15 51 Ποτοὶπ ἐπὶ [ῃ6 5ἰτθηρίῃ οὗὨ ἢϊ5 ροϑβὶ- 

τἴοη 1165 : [Ὡπ8 ἈΘ Θβοδρεβ (δε ἱποχίγοαθ]α ρευρ οχί ες μοῦ θεβαῖ [δ6 
ἀείεπάετγβ οὗ οἴμοσ νἱενγβ οὗἁ ̓ τωστηοσία γ. ΤΗδ ογθδίίοπδὶ [ΠΘΟΣΥ ΡοσμᾶΡ5 

ὭΘΥΘΙΓ ῥιοβοηίεα [11561{ ἴο 15 τηϊηᾶ ; σογίδιηϊν, [Γ 1 ἀϊά, μ6 ἀϊδτηϊββϑά 1ἴ 

85 ὈΠΤΟΓΙΏΥ ἴο 6 Θ6ΓΟΙΒΙΥ Θηίεογίδιηδά : δ 15 ἴῃ ἔδοϊ τϑρυρπδηΐ ἴο ἴΠ6 
ἤγχϑί ῬΓΠΟΙΡΙ65 οὗ ἢ15 ἀγριτηθηί. Οἡ [ἢ]5 νἱον [ἢ6 50] οὗ δυϑῖυ Ὀαίηρς 

[8δῖ 15 ΔΘΟΨ]Υ Ῥοτγη ἱπίο ἔμπα "γου]Ἱᾶ 15 ἃ ἔγεβῇ ογεδίίοῃ ουξ οὗ ποίῃίηρ ; δηάᾶ 
ἃ 5 811 50.115 ὈΓΘΥΙΟΊΙΒΙΥ ογεαϊθα οχίδὲ ἴοὺσ ὄνοσ, ἰῃς δρρτοραΐθ ὩυΡεΣ οὗ 
50115 15 [ῸΓ δνδὺ του] γίπρ ; [μδὲ 15 ἴο 540, [86 φυδηίν οὗἉ 5ρί τς ἴῃ [ἢ 6 
ὈΠΊΝΘΙΒΘ 15 ΘΟΠΠΏΠΑΠΪΥ δΔηα ΟΘΑ 56] 655} οἡ [Π6 ᾿ποθαβθ. ΤῊΪΒ 15 οὗ σοῦγβα 
αἼγαουΥ Ορροβθα ἰὸ [6 ρτοϑαῖ ρυϊποίρεβ τπαὲ [6 ϑπὶ οὗὨ ἔογος 15. οοῃ- 
δβίδηϊ δηά [πδΐ ρεηπεγαίΐοη ουὖἱϊ οὗ ηοϊῃμίηρ 15 ἱπῃροββίθ!]θ, τβοἢ ἔοστα (ἢ 6 
δτουηάνουκ οὗ Ῥ]αϊο᾽β διριιπηθηῖβ ἔῸΥ ἱτατηοτία! γ. Οηοδ δἰον (παὶ ἃ 
501} Πα 5 ἃ ὈαρΙΠηΙηρ, δηα χὰ ἰοϑα ΟἿἿΓ ΟἿ ρυάτγαηῖδα ἰπαὶ 1ἰ 5841} ποῖ 
ἤδνα δὴ δ πᾶ : ὩΔῪ 1ἰ πηυδῖὶ ἢᾶνα Δῃ δη(, [ῸΓ ΟὨΪΥ ἴμδΐὶ τ ΏΟΣΒ 15 νηί μουΐ 
Βαριπηηρ 15 ψίιουΐ δηά ; ΟἿΪΥ [Π6 υποζοδίθ 15 ρου 5ῃ4 0]6. [ΙΕ 15 ἴῃ 

ἴλοϊ ᾿προββῖθ]α ἴο ὈΠηρΡ ἔοσνγασά Δ βουπά διρυμηθηῖβ ἔοσ (6 διΐυγα 
δχϊβϑίθηοα οὗ (6 50] ψηοἢ ἄο ποῖ αἷϑο ἰῆνοϊνα 115 ργενίοιιβ Ἔχϑίθῃςθ,, 
115 δνοι δδηρ ἀυταϊίοη. ΤῊ ογθδίοηδὶ ἸΏΘΟΙΥ 15 τηδίζογ οὗ βορίθαθο 
Δϑβοτίοη, ποῖ οὗ ΡΒΙ]ΟΒΟΡὮΪΟΔΙ ἀ βου ββῖ οι. 

Νοῖ ΟἾΪΥ οἡ τηδίδρῃγϑίοαὶ στουπᾶβ μᾶ5 Ρ]αῖοβ οοῃοθρέοη 50 ρτεαῖ 
ΔῊ δανδηΐαρε; Ῥαυΐ οτῃ [6 βίδηάροϊηξ οὗ ργδοϊίοδὶ δ ἷο5 115 ΒΌΡ ΕΠΟΥΕΥ͂ 
15. ΘαΌ Δ} ἀδοϊάθα, ὙΤμὸ ἔπηάδιηθηίΐαὶ αν οὗ Ρ]αϊοηΐο τλοσα]β 15 δρά- 
σαντι παθεῖν. ὙΤΠΕΙΘ 15 ᾿ηἀεεα Ὧο βοὴ (Ὠἰηρ 25 νϑηρθᾶποα ἴῃ ἢΪ5 
Βοῦθηηθ, Ὀὰΐ ἴΏ6Γ6 15 δὴ ᾿π0]6 δηα ἱΠΟΧΟΙΑΌΪ6 βοαιθῆςς οὗ οδῦβ6 

δη4 εἴδοῖ. ΝῸ ἱπιριη!ν οχὶϑίβ ΓῸΣ νἱοα : ἜΥΘΙΎ δοῖ οὗ ἱηδυϊσθησα 15 

ΔΆΟΙΠΕΓ ὈΔΓ ἴῃ [Π6 500}᾽5 ρτιβοη-ῃουβο ; [ἃ ἄγαρβ μοῦ ἔγοϊῃ [86 ρυζα ἱπίε]- 
Ἰεοΐαδ] βρῆθσε ὙΒΙΟΝ 15 τρη ΠΥ Ποῖα ἄοτῃ ἴο ἰπ6 ρτοββ δῃᾶ ρεβϑε!θης 

ΔΊΠΩΟΒΡΏΘΓΟ οὗὨ 56η811.41 ἀδ!ρηῖς, Ετοπὶ [ἢ]15 ἀοοῦ ΠΟΙ ΤὩΔΥ Ἔβοδρ6 ; {Π6 

σΟΠΒΘαΙΘΊΟ65 Οὗ ΘΥΘΙῪ δοίΐοῃ ἃγθ 8ἃ5 ᾿πουϊδῦ]6 ἃ5 (6 ἰατγ οὗ [ἢ6 

πηΐνεῦβθ. [8 τηδη 5ϊη, ἢ6 5041] ῥῬᾶῪ ἴῸυ 15 51} ἰὴ βριγιίαδὶ ἀορταάαδίίοη ; 

τορϑηΐδηοσα ἀν4115 ποίηρ, ταξουμγδίϊοη Δ]ΙΟὴ 6 οδῃ 5]ΟὙ]Υ Γοοονοσ ἰδ Ἰοβὶ 

Ροβιιίοη. ΝΟΥ τ] ἴμ6 βρδη οὗ ἃ βίηρίβ 16 ψγὸ Κπον [μδΐ ἃ τηδῃ, 
΄ οἴξῃ 5 θεγϑ ἴῃ Ὠ15 ἰδία ἄδγβ ἔου [ῃ6 νίςε5 οἵ 5 γουτῃ : μον ἱπβηϊτεὶγ 
γον [ἤδη 15 [ἢ6 Δρρ]Ιοδιίοη οὗ (ἢ 5 ῥτιῃηοίρὶθ, 1 τα τερατγά ἰπδΐ 5: ηρ]ς 

1π| 85 δὰ οὔβ οὔξ οἵ δῇ θη 695 βεῖῖεβι Α8 Ραίο Ἀϊτηβοῖ βαγ5, τγε᾿ 

Πᾶνε ἴο σοηϑβι6Γ ἴΠ6 οβξοῖς οὗ οἵν δοίίοῃβ ποξ ΟἿΪΥ ἴοσ [15 11 θὰ ἔοσ 

811 πη : ΟἿΓ ῥγεβεηΐ βίαϊε 15 οοῃ ποηθα ὈΥ οδι1865 5ἰτειομϊηρ 6 ΚΉΟΥ 
ῃοΐ ον ἔατ ῬδΔῸΚ Ἰηἴο [Π6 τεπγοίεϑδι ραϑῖ, δηά τψῆδί γα ἀο Ποὺ Ὑ71}} ἰπ8α- 

2--2 

σι. 



20 ΤΥΝΤΑΚΟΡΟΟΘΖ72ΟΛ,. 

ὅ;ς6 Οὔκ ἀδϑίίην ᾿βσουρμουῦυϊ ὈΠΚΉΟνΤῃ Ογ0165 ἴο σοῖο, ΤὨΒ ᾿ηἀοβρίγαςιί- 
ΠῚ οὗ ἔοσος οουη685 το ΤΙ ]Ὺ Πομγ6 ἴο 8 Πεσθ. ΝΣ [ἴἴ ψ1}} Ὀς οΡβεγνεά 

[πᾶ ἴῃ (15 ταίδγθηοθ τ δι ΡΒ ΟΒΟΒῚ5 ΒΌΡΡ]165 [ἢ6 Ῥ]αιοηϊδὲ ἢ ἃ 
τοδαγν Ὄχρ δηδίίοη οὗ [ἢ 6 δρραγεηῖ 1] υϑῖοα ἡ ὨΙοἢ Ῥτανδ1]5 τη ἴῃ ογάθπης 
οὗ [Πϊηρ5---Δὴ ΔΏΒΨΕΣ ἴο (6 αυεϑίοῃ, 1 [6 ροαβ δὲ ροοά δηά οδῖε ἔοσ 

1ὴ6 αβδὶγβ οὗ ῶθῃ, ψὮγ ἰβ5 νἱσῖια 50 οἴδη δθιςϊοα δηά νιοα τ ρ δηΐ 
Απ δάνοοδία οὗ [Π6 ογδδίοηδὶ [ΠΘΟΙῪ 15 ἔοτοδά ἴο σερὶν (ἢδὲ [η6 Ὀαΐδηος 

Μ|1 6 τοι ιδοὰ ἴῃ δηοίμοσ [πὸ : βυβοτηρ νἱαθ ΜῈ] Ὀ6 τεναγάθα, δηᾶ 
16 Ἰη50]Θησα οὗ νος ψ}}} Β6 Ὀτουρῃϊς ἴον. Βιυῖ 500 ἢ} ΔῊ δῆβννϑγ 15 1416. 

Νο διΐυγα Τασοιρθηβθα οδὴ ὑπᾶο 1η]υ5ῖοα τηδὶ 85 οὔσα ὈθΘὴ ἀοπ6: 
ὙΤΟΠΡ᾽ ΤΩΔΥ Ὀ6 τε Γαββϑεα Ὀὰῖ ΔΘνοῚ οδηςΕ]164---τῶν πεπραγμένων ἐν δίκᾳ τε 
καὶ παρὰ δίκαν ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν χρόνος ὁ πάντων πατὴρ δύναιτο θέμεν ἔργων 

τέλος Τὸ ἴῃς Ρ]αϊοηΐϊδὶ ΠΟΤΕ [ῃ6 βουὴ 15 σᾶϑΥῦ. ΝῸ ἰη]υδίιοα 
Ἦ15 ἴο Ὀ6 δἰοηθδά, ἔοσ. ἤοῃθ ἐχιϑίβΊΌὶ ΤΠ οοπαϊθοης οδίδιηΐηρ δὶ ΔΩΥ͂ 

δίνθη {1π16 ἅττα {Π6 1ῃον!4 016, Δηα ΓΠογείοτα ροτΈ Εν }1|5ΐ, τοβ] οὗ δὴ 
ἸΠΠη16 561|65 οὗ οδ865: Ψψὰ τηῦδὲ ἰοοῖκ ἔοσ [ῃ6 δηϊεοβάδηϊς Ὠοΐ ἴῃ (15 
1 οη]γ, Ὀυΐ ἴῃ ἃ τ} 1655 ογοΐα οὗ ὈΓΙΟΣ οχἰβίθησαβ ; δηα νψῇδί τρις Ὀ6 
απ͵υβὶ το] αιίνεγν ἴο ἃ πιδη 5 οοηάποϊ ἰῃ ἢ]5 ῥγαβεηΐ 16 τῆαὺ Ὀ6 [86 {ττὸ- 

5:5: 1016 οἴἴεος οὗ ἢ15 δοίίοῃ ἴῃ βοῖὴθ Ῥυροῦθ ρεποά. [{ 5 ἴσια (ἢδὶ [ἢ 6 
ἈΠΒΨΘΙ 15 ἠοῖ οοτηρίοῖα ἱΐμουΐ τοίδγθηοα ἴο οηϊοϊορίοϑὶ δηᾶ ῬὨγ5108)] 

ῬΠΠΟΙΡΙ65, ΒΟ ἢ ἤόνγανοσ σδῃποῖ Βογα Ὀ6 δηίετοά ἀροη. 

Τῆς [6 ΤΘΟΥΥ οὗ τπλεδίδι ΡΥ ἤ 515 ΞῸΡΡ]165 οΐ ΟΠΪΥ δὴ δχρδηδίιοη 

οὗ [Πϊ5 ᾿ῃδαιδ τ ἴῃ μυτμηδη αθδῖσα θυϊ 4150 ἃ τηοϑδὲ ρονεγαὶ ἱποθηΐνα ἴο 
νισίθου 5 ΔΟ]Οἢ, Α τῇδ 5141] θ6 ψῇῆδί ἢϊς ἀδεάς δηᾶ {πουρἢ5 τηΔ Κα ὨΣτᾺ : 

1 ἢς ἄορταάσ Πἰτηβεὶῖ ὈΥ νῖςθ, ἢ15 τοϑίοσδιοη ταυδὶ ΡῈ οβεοίεά, ποῖ ὈΥ 
βΒο6 ἀδδίῃεα ταρϑηΐδησθ ΟΥ σΟΙΡΙ ΒΟΥ Ραυγραίίοη, Ὀὰϊ ὈΥ ἢ15 οὐ 

Ια οτγίουβ δηάἀθανουσ, ὈΥ ᾿ἰνιηρ δοσοσάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀαδῖ οὗ ἢϊ5 Ἰρμῖβ τὴ (ἢ6 

1ΠΈΘΓΙ͂ΟΣ βίδα ἴο ΊΟἢ ἢ6 [45 [41|1|6ἢ. Εοτ Ρ]αῖο ἤδνϑῦ ἰεανθβ δῖα ψιδποιξ 
ἤορβ. Τῇδ ἔδῃοια] ἀδβου ρύοη οὗ [ἢ6 5011} 5 τηϊρτδίοηβ δἱ {πΠ6 οἷοβα οὗ 
τς. ΖΩπασμς (92 Α) ταργϑβθηΐβ ἃ ἀδβηϊα δἰ οαὶ ἀοςίπηθ. ΤΠδ 500] 
ἴηδὶ πᾶ5 σγογνεά ἔγουχ [ἢ6 σουγβα οὗ ρυζα 1ης6]]Θοῖα8] νἱγία ΤΏΔΥ ἸΠΠΔΌΙ 
ἔογτηϑβ οὗ διτά οἵ Ὀδδϑβί, οὐ ἄνθη βῆ δηά τΏ0]]ι50, “ ἤδη 1115 ἀοη]οα στ 

811 τηδῆηθῦ οὗ ᾿πἸ ΠΥ δηᾶ [Ππεγείοσε ἴῃ ρίδος οὗ ᾿πῃδ της [η6 ἤπς δηά 
Οἶθαγ οἰθιηθηΐῖ οὗ δὶγ 15 σοηάοιηηδά ἰο (ῃ6 ἰυὐϊἃ δη ρτοβθ γεβρ᾽ Δ Ὁ 
οὗ ναΐεγ᾽, ΥὙδἷ ὄνθὴ ἰὴ [ἢ]5 ποδί ἀδρτδάθα κἰαΐα ποσὰ 15 ἃ σῆδησα οὗ 

τε Πονεηδηΐ:; ἔογ [ἢ656 νἱοιβϑι1465 ἃγα ἀδίθτηϊηθα νοῦ καὶ ἀνοίας ἀπο- 
βολῇ καὶ κτήσει. Α 116 ΜΕ }] σρθηΐ δοοοσάϊηρ ἴο [6 σοπμάποηβ οὗ Ἔνβῃ 
[ῃ6 Ἰονγεϑί σϑηϊς ΠΥ ΘΏΔ0]6 [ἢ6 5011 ἴο Π|56 ἃ βίδρ 1ἢ (ῃ6 ποχί Ἰῃοδτηδ- 

[ἰοη ; δῃηὰ 1ῃ6 τεοοόνεῖῦ οὗ {πΠ6 ψῇο]6 ᾿π 6] Θοίμ4] ᾿πμοπίδηοθ 15 δἰ νναΥ5 
Ῥοβ51 016. Τῇ ΠΟΡΘΙ655 σορσοθδίοῃ οὗ [6 ᾿ῃουγαὉ]6 ΟΠ λῖπᾶ]ς5 ἀθϑοτι θα 

ἴη (6 τηγί οὗ [Π6 λαφαάο ὈΘΙΟΏρ5 51}1ΡῚΥ ἴο [Π6 ῥἱοίοτδὶ ργοβθηςδί οι: 
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να δηᾷ [ οηΐγ ἤδη Ρ]αΐο 5 Ῥγθϑβϑίηρ ΡΟΡυΪαΣ Ἰορεηα ἰηῖο Ϊδ5. β56ινίο; 
ποῖ ἤδη ἢδ 15 ῥγθϑθηςπρ 5. ΟὟ νΙΟ 5. ὉΠ σρυ 56 ΌΥ [Π15 νῈὶ] οὗ 
{τα τοη. 1 ἢᾶνο βαιἃ (ῃδὶ ἃ ρειτηδηδηῖ τηοάς οὗἉ Ἔχ βίθησα ἔοσ [Π6 500] 
15 ποῖ δχοϊιάθαά Ὀγ ἴῃς Ῥ]δίοηϊς μθοσγ. Βιΐ βυοἢ ρϑιτηδηθηῖ τηοάβ 15 

ΟὨΪΥ ΡΟΒΒΙ 16 ἤδη [86 50] [85 αδἰἰδϊηβα [ἢ Ὠἰρῃαοβι ρεγδοίοῃ οὗ ψῃοἢ 
586 15 σᾶρ80]6 : ρΟΟΩ͂ τη4Υ ὃ6 5.40]6, Ὀπὲ 61] πον υ. 

Απλοηρ [μεοσίος ἤθη Π]Οἢ τηδιηΐαίη [ἢ6 ῬΕΓΒΟΊΔ] ἱταπλοσίδ γ οὗ 

ῬΑγίίου αν βου] 1 νου βθοὰ (μὲ Ῥ]δίο᾽β 15 τοί ρῃγϑί δ ΠΥ [6 πηοϑῖ Γ[ 
ἀείδηϑιθ!α δηᾶ δἰ βίον [ἢ6 τηοσὶ αι] ; δηᾶ π 16 ἴἰ δἰΐδομοθβ τῆς .: 
Πρανιθϑὲ ρθη 65 ἴο ᾿πητ  σΔ ΠΥ, 1 οὔἶετα [ῃΠ6 βσοηραδί δῃοουσγαρεσηθης 
ἴο ΔΩ δπμάεανουγ δῇοῦ ἱτωρτοναπιθηί. [{ 5 ποῖ οἵ οοῦγβα Ἴοοπίθηδεά . 

{Π4ΐ (ἢ]15 νἱενν 15 Ἔχειηρί ἔγοτῃ ορ]θοϊοη5 δηά ἀπ {165 ; τ τοῖν τῃαὶ 
{π656 ΔΡΡΙΥ νι ρτθαίθσ ἔογοθ ἴο ΔηΥ͂ οἴδοσ τοι μῃοά οὗ ἀείδησιίηρ 1η6]- 
νιάυ4] ᾿πητ γί ΠΥ. 

(1) Βυὶ μον ἔα ἄο ῬΙαίο᾽ 5 ἀτριιγηθηΐβ [θη ἴο ῥγονα ἴΠ6 τ πλοσίδ ΠΥ 
οἵ Ῥαγίίουϊατ 8015, ἃ5 ἀϊδίίηος οχ (ἢ6 δἰ οὗ [6 ἀπῖνεγϑαὶ 508] ἢ 

1 τηυβῖ, 1 [Ὠ1ηΚ, 6 τϑρ] δα {μαὶ [6 Ὺ ρὸ Ῥαΐϊ ἃ ΥΕΙῪ 5μοῖῖ 4 Υ ἰηἀεαά, 
1 νὰ ἘχδιΏϊη6 [η6 βανεσαὶ ἀδι)οηβίτα Οη 5, ν6 5841} πὰ (δῖ νῆας {ΠΥ 

διηοιηΐ ἴο 15 ἴῃδΐ ν]ῖ8] ρυϊποῖρ] 6 15 η΄ ἀθβίσι 016, οὶ (Παΐ 115 τηδηϊοϑία- 
ὈοῺ ἴῃ (15 ΟΥ̓ {πΠαΐ ΡΟΙΒΟΠΔΙ ΠΥ 15 ρεστηδηθηῖ. ΤΠ τϑϑοϊῖ οὗ [ἢ6 ἀτραποῦ ΄ 
ἔτγοστα ἀνταπόδοσις 15 {παἴ, 1 411 [Πηρθ τὸ ποῖ ἴο Ὀ6 ὑτοιρῆΐ ἴο ποιρ 

186 5πὶ οὗ νῖ8] Θϑϑθῆσα σδῇ 50 ΒΟ Υ η0 ἀραϊθιηθηΐῖ; Ὀα{1 ΟΥ̓ΘΙΘ ἢῸ βϑῃδάον 

οὔ ῥρτοοῦ ἐμαὶ 5 οοπβίδηϊ ἀπιχουηΐ οὗ νἱτα] 7 Μ{111 σοπείπιιε ἴο θ6 ἀϊδετῖ- 
Ὀυξεά ᾿ηἴο [6 5ϑῖηδ σοη 501 005 ΡΟΥΓΒΟΏΔΙ 1165: Ὑὰ ΚΠΟῪ ΟΥ̓ ΘΧΡΟΙΘησ6 [δαὶ 

βαρδαῖαίβ σοηβοῖοι5 ΡΕΙΒΟΏ Δ 1165 σοπμππ6 ἴο 6 ῥσοάιποεσά ἴῃ τῃ6 ψοσῖ]ὰ, 

δΔηα {πογοίοσα Μὰ σοῃοϊπᾶθ τπδαὲξ [Π6 νἱΐαὶ ἔογτοθ πψβῖοῃ σοηβαϊςαξοβ. ΤΏ ΘΓᾺ 

σδῃηοί Ρεσβἢ δ [6 αἰ ββοϊ ΠΟ ὴ οὗ 500} ἀπά θοάγ; θυΐ γα ἤᾶνε πὸ σίρῃϊ 
ἴο σοηοϊπάδ [πὲ [Π656 ῬΘΙΒΟΏΔΙ1165 γοίδιη [Π6ῚΓῚ ᾿η αν ἄϊια] σοΠϑοϊ Ο5})655 

δίϊοσ ἄθαῖϊῃ. [1ηάἀθεᾶ ἔτοτῃ [ἢ]5 διριγηθηΐ χὰ οδηηοί ἰηΐοσ ἰῃαὶ να]. 

Ν 

ἔοτοθ 111} αἰ τνᾶγϑ οορππ16 ἴο Θχἰβί ἰὴ [ῃ6 ἔοσῃ οὗ ρδγίου αγ 1Π 6] ΠΡ ΘΠΟ65: 3 
(μὲ ΒεΪοηρβ ἴο δῃηοΐμεσ δϑρεοὶ οὗ Ῥ]αΐο᾽ 5 τῃείδρῆγϑβιοβ. Ῥτγοοδδάϊηρ ἴο 
ἀνάμνησις, ΑἸ ΠουΡὮ ΟἹ ἃ Ὀάᾶτα 1Π6τὰ] ᾿πιοσργθίδιϊοη Ῥ]δῖο᾽β ἰδηριιαρθ ΤΩΔΥ͂ 
ΠΏΡΪΥ δὶ [ῃ6 508] Ἔχ βία ᾿παϊνι ἀπ }}γ Ῥείοτε δισίῃ, γεί [5 15 ποῖ δῖ 41} 

Ἰηνοϊνθά ἴῃ τἢ6 ῥγηοῖρΙ 6 οὗ [ῃς6 [ΠΘΟΥΥ : [6 ῥδιίουϊαῦ 5081] τείδί 5 [ἢ 6 
Κηον]οάρα οὗ ἰγαἢ5 ΜΘ ἀγα [6 ροββϑβϑίοη οὗ 5011 δί ἰασρε, ποῖ Ὡ6068- 

ΘΔΙΪΥ οὗ [15 50] 1 ἃ [ΌΤΙΔΘΓ ΡΘΙΒΟΏΔΙ] οχϊδίεησθ. Α 5118 Ὄχδαυηϊ δι οη 
οὗ 86 τεπιαϊπίης Διρυτϊηθηίβ οὗ [86 Φλαφαο ν11}}} βου ἴῃδὲ ἱπάϊνί τ] 
Ἰπτ ΤΙ ΠἘν 15 οἱ (ΔΙΗΥ ἀεάιμοίθ!ο ἔτοσα δὴν οἵ ἴβθαλ,. ΤῊΣ βᾶτηβ δρρ]1658 
ο ἰῆς Ὀποῖ θυΐϊ ργερηδηΐ ἀοτηοηβίγαϊου 1 “Φ΄ασαγμς 245 Ο [011 ὙὙδοῖα 

[1Π6 οᾶ868 ἔογ ἴπ6 δἰ οὗὨ 5011] ἰ5 βίαϊθα σι υπϑαυΔ|16 4 ἔοτοβ δηά 
ΟἸΘ ΑΓ 655 ; Ὀυὲ 1 ΔΡΡΙ165 ἴο [86 ἀπίνεγϑαὶ 506] 4ΔΙοηθ, δηᾶ ποι ῃηρ᾽ οδῃ Ὀὲ 
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ἀεάυςρα ἴτοηλ ἰξ τορδσγάϊῃρ [ῃ6 Ῥειτωδῆθησα οὗ ραγίϊου]ασ βου ]5. ΤΒ6 
ΒΕ ΠἸΚΙΏΡΙΥ 500{16 ἀτρυμιθηΐ θερηηΐηρ Αἰ ἐῥμδί[! ὁοδ Ἑ σοπίδϊη5 ἃ σϑηδικ- 
ΔΌΪῈ ἐχργαϑβίοη (61: Α), ἐννοεῖς ὅτι ἀεὶ ἂν εἶεν αἱ αὐταί, 5.0. αἷ ψυχαί 

Ὦ15 566Π15 δἱ ἢχϑὶ βρῇς {6 δὴ δϑβουίοη οὗ ἴῃ6 σοῃιηπθα οχιϑδίεηος οὗ 

[η6 βάτὴδ ῬΘΙΒΟΏΔ 1165. Α ΟΙΟϑοσ ὌΧχδι δι! ΠΒΟΥΟΥΕΥ 5μονβ [μδι (ἢ]15 
5 ποῖ [πΠ6 οᾶ86. Ῥ]δίο 5:1 ΪῪ τηθδηϑβ ἰῃδί 1 [ῃ6 ΨἘΟΪ6 νἱΐα] ἔοστοβ οὗ [9 
ὈΠΊΝΟΙΒΘ 15 ἀἸβ ΠΡ υϊ6 4 ̓ ηἴο ἃ σοτίδιη ΠΌσΩΌΟΥ οὗ 5οι 15, πο δά ἀπτοη ἴο [ἢ15 

,ὨΌΠΊΡΟΙ 15 ΡΟΒ51016, εἶδα [6 ϑιτη ἰοΐδὶ οὗ νἹδ!γ πνουἹα 6 ᾿Ἰπογθαβεα, 

ΨΠΙΟΝ 15 ἰηδάτη1551016. ἮὟε οδηηοῖ ἄγαν ἴγοτῃ [δδὲ διριτηθηΐ ἴῃ6 σου- 
Κοϊυβίοη (δαῖ [115 πηΐνεγϑαὶ ν] ἘΔ} πγυβὶ πεεᾶβ ὈῈ ἔοσ ὄνθσ τηδηϊξεβίθα ἴῃ 

Ἀ ξίνθη ΌΠΩΣ οὗἉ 5015; δηά δνϑ 1ἢ 1ἴ τημϑβί, [δὶ ψουἹᾶ ποῖ ἢδοαδ5- 
ΒΔΓ ἱηνοῖνα σοπ ΠΟῪ οὗ ρϑιβοηδῖγ. Τῆς ψΏΟ]6 βἰσθεηρίῃ οὗ ῬΙδίο᾽ 5 
Τρδβοηίηρ 18 ἜἘχρεηάδά ἴῃ ἀοιηοηβίγαϊπηρ [6 οἰἴθγηυ οὗ 500] 85 βοῇ :' 
{ποτα 15 ῃοϊδίηρ ἴο ῥσονα [δαΐ ραγίιοι δῦ 5015 οὐ {Πεῖγ ἀεραγίυσε τΌσα 
[6 ῬΟΔΥῪ δῖα ηοΐ τϑαρβοσρεά ἴῃ [86 πηϊνεῦβαὶ 51, τιογρίηρ [ΠΕΙΓ ΡΙΌΟΡΘΥ 

ΠΟΙ ΒΟΙΟΙΒΏ655 [ἢ [δῖ σοτη πο ἔογοα οὗ δΐυγε ὨΙΟΙ 15 ΘΥΕΓ τ Δ} 650 πρ 
[156] δῆθνν ἴῃ [6 ἔογτῃβ οὗ ᾿ηαιν!ἄμυ8] 116. 

(11) οὶ Ὀείηρ (ἢ6 οᾶ56, 11 15 ηοΐ ᾿ττεϊανδηΐ ἴο ταϊβα [86 ἀπ ϑΏΟ, 
ἀϊὰ ῬΡ]αίο τεδὶ]ν δηά 1116 γα }]}ν τηδιηΐδιῃ [6 ροΙβοηδὶ ἱπη μου ΠΥ οὗ ρᾶτ- 
ἘσυΪΑΓ βου] ΤῊϊ5 ΟΟΙΔΊΏΪ τ ου]ᾶ βθεῖ ἴο Ὀ6 [86 ἰεδοῃίηρς οὗ {86 
Ῥδλαεάο, αιὰ [ἢ 15 15 [ῆ6 νίον οὗ [ῃ6 ναϑὲ τῃδ] συ οἵ Ρ]δίοηϊς βιπἀθηίβ : 
Ρυϊ [Π6 σοῃίγαυυ ΟΡ᾿ που 15 ΘΙ ρροτσίθα ὈΥ [ῃ6 ρτϑαὶ δυϊμουῦ οὗ Ηδερεὶ 
8Δη4 Ὧδ5 ΓΕΟΘΏΓΥ εθη ἀείεηαεα τ] τυ ἢ ἸσΟη. Ὑ Ὀγ ΤΑΙ τ ΠΣ ; 1ὖ 
15 ποῖ πεογοίοσε ἴο 6 ἀἰβγωηϊββϑθαά ψττμουΐ σογαπηοηγ. 1 Μ}|1 ἀἴβοιβ5 (ἢ 6 
βίδιβιηθηίβ οὗ [ἢ6 ἔνο οὔ 105 βεραζαίεὶυ. 

ΕἸγϑὶ ΠΟΈνΟΣ 1 τησϑβὶ ροϊηΐ οὐΐ 8 ἀπο ν υπᾶθσ ψ ΏΙΟἢ δὴ δάϊίου οὗ 
[6 Φλαεφαῦ Ἰλθουτβ ἴἢ ΔρΡσοδοίηρ [815 4 ΘΈΟη ; 1 ἄοο5 ηοΐ Ὀσίοηρ ἴο 

[6 (τεδιτηρηΐ οὗ ἴῃς Φλαεο αἱ 411, θὰ ἰο ἴῃδἱ οὗ ἴῆ6 Ζύμαφμξ , δῃὰ τὲ 

Δ ΒΟΡΘ ἴο αἰίΐαϊη ἃ βδιϑέδοίοσυ βου} Οἢ ΟὨΪΥ ΔΘ ἃ σηπία ἰηνεβιρα- 
το οὗ ἴῃ ργοίοιηά δηά ἀπ ου]ξ τοίδρηγϑιοβ οὗ ἴῃς ἰαἰΐοσ ἀϊδίοριια. 

ΘΌΟΝ δὴ ἸηνΘΒΠρΑΙΟη 15 ΟὈΥΙΟΊΒΙΥ ουὗξ Οὗ ὈΪαοθ ἤθσα, βίπηοας ὁ λόγος 
πάρεργος ὧν πλέον ἂν ἔργον ὧν ἕνεκα λέγεται παράσχοι. Αἱ [6 561η6 
ἔσηθ 1ἃ ἄοεβ ποῖ βθδηι ἀΘβίγαθ]6 ἴο ἰΙεᾶνε [26 βυδ)]θοῖ δἰτοροῖθοῦ τἀηηο- 
εἰοοα, δηά 1 5411] [ῃεσείοσε (ταδὶ 1 ἃ5 ὈΥ Ην 85 1 δίῃ 8016. 

Τὴ ἢ15 βίαϊδιγεηΐ οὗ ἴ[ῃ6 Ρ]δίοῃϊς ρὨΠ]ΠΟΒΟΡρἣν ΠΕΡΙ ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ δ5ϑῖρτιϑ 

[η6 ρΡεπηδῆδηος οὗ ρῬαγτου]ΑΓ 5015 ἴο ἴΠ6 ταρίοῃ οὗ [Π6 τηγίμῖοα). Ὑγε 

(Π1Κ οὗ [ἢ6 6ου], ἢ6 5αγβ', ἃ5. ἃ Ῥῆγϑίοδὶ (πιὴς Ροββοϑϑὶηρ αἴνει δί1- 
θυΐε5, οὴς οὗ ψὩ]οἢ 15 [ΠΏ ΚΙΉρ---ἰὨ]Κιηρ ἀοδίοστηιηθα 85 ἃ [πϊης ἰμδϊ 

οδῃ Ρᾶ55 ΔΙΙΑΥ δῃᾶ οθαθ6ὲ. Βυΐ ψιἢ Ρ]αῖο [ἢ ᾿Ἰτησηοσίδ! οὗ [Π6 508] ἰ5 

1 Ἡερεὶ ᾿νγξε, νοὶ. Χιν Ρ. 207 [0]]. 
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ἸΠΒΘΡΑΥΔΡΙΥ θοππά ἃρ ψῖἢ [86 ἴδος παῖ [Π 6 50] 15 [δὲ πβίῖο ἢ [Π]η1Κ5--- 
τΠῃουρῆϊ 15 ποῖ ἃ τλοτα αἰσιρυῖα οὔτ. ὙἯὙἔΑαὲ ἂῇὲ δάἀάιοιβά ἴο [πϊηκιηρ οὗ 

[Π6 500] 85 1 1 σεῖο ἃ (Ὠϊηρ (δὲ οοι]α αχὶϑὲ ψιτποιιξ ᾿πμαρὶ Δ. ΟΠ ΟΥ̓ 
τπουρης. Τὸ Ρ]δῖο, οἡ ἴῃς οἵμογ μδηά, [6 δἰηϊβοδησο οὗ ᾿πιμ)οσίδ Υ 
σοῃϑίϑίβ ἴῃ (15, [αι ἰπουρῇς 15 ποΐ δὴ δι θαΐζα οὗ ἴΠ6 5ο] Ὀὰϊ 115 5Ὁ- 

βίδηςθ---800}} 15. ι5ὲ τπουρῆς. ὙΒουρῃξ 15 (π6 βιιθβίδηος οἵ 800] 85 

στα 15 ἰῃ6 συρδίδηςο, ηοΐ δὴ δἰρυΐθ, οὗ θοάγ. Ταΐζα δνΑΥ ΡΤΑν Υ, 

διηα ὈΟΔῪ 15 πο τῇοτα; ἴΔΚ6 ΔΎΔΥ ἰμουρῆϊ δηά 5011] 15 ἢ0 τῆοτθ. Τπουρῃξ 

15 186 δοιϊνυ οὐὗἨ τῆ6 υπιίνοῖβαὶ, ψΏΙΟΝ τοβεοῖς [(56]{ ἰηΐο 11561{ δῃά 
15. ἸΔἀεηπεὰ πὶ 1ἰ56 1: [ἢ15 56 ἸἀΘΕΥ 15 τὴ6 ὑπδ]ῖογαῦθ]α δηά 
ΔΌϊαϊηρ. ΑἸτοσγαίίοα 15 6 Οἠδ [Πϊηρ ὈΘΟΟΙη65 Δ ΟΙΠΟΓ δηᾶ ἀο65 ποῖ 
ΠοΙά ἔδϑβε Ὀγ ἰϊβει ἴῃ τ[μ6 οἴμεσ. 80] οὐ τῃ6 οἵδε μαπᾶ οοῃβίβίβ ἴῃ [ἢ 6 
τεαϊδιηϊηρ 1561 1η τἢ6 οἴδμεῖ---ἰηὴ [ἢ6 ῥτοσαθ5 οὗ Δρρσε 5:90 ἴῃ6 501] 
ἢδ5 ἴο ἀο νι Θχίθ ΓΔ] ταδίίεσ, Ψ Ὠ]Οἢ 15 οἴμοῖ, δηὰ γαῖ 1ἴ τϑίδι 5 115 561Ὁ- 
1ἀθηςγ. Ιγαπλοσίδ γ ἢ45 ποῖ ἔοσ Ῥ]δίο ἴπ6 ἰηζογοϑὶ ἰξ 85 ἴῸΓ 5 ἴἢ ἃ 
τοὶ ρου ἀβρθοῖ; 1 ἀδρεηαβ ὑροὴ ἴῃ6 παδίυσε οὗ ουρῃξ δηα 115 ἸΠΏΘΓ 

τοεάοιῃ. ὙΝΙΝ τεΐθγεηςα ἴο ἔπε Φλσεάο Ἡεροῖ οὔβονεβ ἰμδὲ γα ᾶνθ 

ἨΑΓΑΟΙΥ ΔΩΥ͂ ᾿ἰπ6 οὗ ἀεπιδγοδίίοα θεία ἴῃς ουϊπαγά Γορτεβθηίδίοη 

δηὰ [ῃ6 ᾿ηνατὰ Ιά66, Ὀιι [ἢ]ς5 15 ἴΥ ἔγοσὰ 5: πκίηρ ἴο [6 στα γ οὗ οοποερ- 
ἄοη (Βομβμεῖῦ, (μδῖ τεργεβθηΐβ (ἢ 6 501] 8ἃ5 ἃ [Ὠϊηρ, ἀπ ἰηχυῖγεβ δρουῦῖ 
115 ἀυταίίοη δηά οχἰβίεηςςα, ἃ5 σοποθσηϊηρ ἃ [Πϊηρ. 

Νον ἃ ἄρρθαῖβ ἴο ἴὴῺ6 (μαι ἴπ6 ἰογοροίηρ οὐ] οἶσῆχ διηῃουηῖθ ἴο 
βοιῃείῃίηρ κα (ἢ15. ἩΗδρεῖ, δηδγϑίηρ ἴῃς σοηοορίοη οὗ ἱπητηοσίδ! γ, 
561Ζ65 ἂἃὶ Οἡσ6 ὉΡΟΩ [παὶ νη ΐοἢ ἢ6 τεραγβ 85. δβϑθηῖδὶ ἴο (ἢ6 Ῥ]αίοηϊςο 
ΡῬὮὨΙΠΟΒΟΡΩΥ : {815 Κογηθὶ 6 1ηϑίΔ ΕΠ ἀταρβ ἴοὸ ΠΙρἢϊ, ταὐθοϊίίης ([ἢ6 Βυβὶκ 

οὗ “ ψοιβίθ! ρ΄. Ὑ ΠΕΊΘΟΥ δὴ ᾿ηἀινιάϊ4] σΟηβοΙΟυ 5655 5}.4}} ΘΟ ΠῸ6 
ἴο Οχίϑί δἃ5 ΒΌΟΝ 15 ἰο Ῥ]αϊοῃίβηχ οὗ Ὡ0 τηεϑιδρῃγϑιοδὶ ἱτηροτίδηπος ψἢδί- 

ΘΥΟΓ: ψῃδί ἰ5 οὗ ᾿τρογίδηςα 15 ἴὸ ρτᾶϑθρ ἴδε (τα παίυγε οὗὨ δἴδγῃμνυ. 

ΤΏ 500} Ὁ» τϑὰὶ ᾿παγγοσία "γ 1165 1η (ἢ6 ορεγδέοη οὗ ᾿πουρῆϊ: δἰ 
15 ἴῃ [ῃ6 ἡδίυγε οὗ [ποπρῃϊ ἀπα ἢδᾶ5 ποιϊμίηρ ἴο ἀο ψι ἢ ἀυταῦοη. ϑαςῃ, 

Ι σοηοεῖνο, 15 Η ρα] 5 ροϊηῖ. Νοῦν (δῖ [6 ἀυτγαίίοη οὗ [6 ᾿ηάινΙά πα] 

15 οὗ Ὧ0 τη δίΔΡὨΥ5108] ᾿τροτίδηοθ ἴ ἃτὰ γ1}1ηρ' ἴο δάση : Ρ]αῖο᾽ 5 ρἢῃ1]οϑο- 
ῬὮΥ ἴῃ ὯῸ ὙΑΥ ἰηνοῖνεβ ἢ. 1 ἀ(ο οὶ ἤονανοῦ 566 [μδῖ 1ἴ 15 [ΠΕΙΘΌΥ 

Θχοϊυάεᾷ : ρτονι θά [6 σθαι] δβϑεηῖδὶ Ῥοϊηΐ 15 τηδιηἰδ 64, 11 56 τῺ5 
ἴο πὲ ἴπδὶ ἴῃ6 ᾳιυρδίίοη οὗ ᾿πάινιάυδ! ἀυταίίοη 15 Δ Ορθὰ οὴδ ἴοσ 
ΡΙαίο; ἩΒΕΙΠΟΣ ἃ ρα υ]Α ΟΠ ΒΟΙΟυ 5655 ΘΟὨΓ 165 [ῸΥ ΟἿΘ [᾿ΐθ, οὐ 
ἴοΥ ἃ Θ0Ο0Γ6, ΟΥ ΤῸΣ 8 Ὁπ]1τηϊ6 4 Πχη6, ἄοεβ ποὶ Δρρθᾶσ ἴο δῇδοϊς [ῃ6 

αυσϑίοηῃ. 

ΤΕΙΟΒ Π]6Υ Ὠούγανεῦ ροο5 δισίμοι, δηᾶὰ ἀθοΐατεβ τῃαὶ Ρίαϊο οουϊά 
ἠοῖ τηδϊηἰδίη ᾿ηἀἠνΙἅτ8] ἱτητη σία! ν πιῖμους ρτανε ἱποοηβἰβίθ ΠΟΥ ; ἔγοσα 
ὙΠΙΟΝ ῬΓΕΙ55 ἢ6 τηοϑί ᾿υϑ!ὙΥ ἄγαννα ἴῃ 6 οοποϊυδίοη ἴμαὶ Ρ]αίο ἀἱά 
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ποῖ τηδηία!1η 1(Ὁ, ΕΓ  σογα!α!ν ἀρτθα τι δἰπλ [ἢδὲ ΔῺΥ ἱπίογρτο- 
ἰδοη οὗ Ρίαϊο ψ μι ἢ δεἰσιθυιῖαβ ᾿ποοηβιβίθηου ἰο ᾿ἰπὶ βἰδηᾶβ 56}- 
οοπάειηηθᾶ. [Τἴ ΠΔΥ Ὀ6 ΥΘΙῪ Μ06Ὲ]1}} ἔοσ Ὑτιίεῖβ οὗ ΟἹσογο᾿ 5 ΡὨΠ]ΟΒΟΡΪοΔ] 
οδιῖῦτο το ἰαἰκ οὗ Ῥ]αϊο 8ἃ5 "᾿ποοηῃϑίδηβ᾽ : Ὀὰϊ ἤθη τηοάσχῃ Ὠδίου Δ 5 

οὗ ΡΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ ᾿ταροῖς ἴο [Π15 στοαίθβι οὗ ΡἈΠ]ΠΟΘΟΡ ΓΒ 5 Ἐσοηισδαϊοι ἢ 5 

οὗ νοῦ [ἢ6 τρογϑϑῖ ἤόνίοα νουϊὰ Ὀ6 δϑῃδιηθά, οὔθ οδηηοί δῖ 5115- 

Ρεοῖ {δεῖ οὗ βεεκίηρ ἴο Ἰρδίθη [ΠΕΣ οσσῃ ἰδαθοιτα δὲ Ῥ᾽δίο᾽β θσχρθῆβδ : 
1. 15 ΘΑΒΙΘΙ ἴο δοοῖιδα ἢϊπὶ ΟὗὁὨἨ ἱῃΟΟΙΒΙΒΙΘΏΟΥ [ἢ8ὴ ἰὼ ψόοῦκ οὖ ἢ]5 
ταθδηϊηρ ἢ. 
ΤΕ μ} 1161 5 ΟΠ Ιοἰϑ βθοτηβ ἴο σϑβοῖνα 1156] τηδίηγ ἰπῖο ἔνο 

Ῥοϊηῖβ : (1) ΡΙαῖοβ τϑαϑοηϊηρ ΔΡΡ]165 ΟὨΪΥ ἴο ὉΠΊνοΓβα], ποῖ ἴο ῥδΐ- 
ουϊαῦ βου], (2) [6 δἀτωιββίοη οἵ ᾿ηαϊνι τι] ἱπληλοσία! γ τηάκα8 Ρ]αΐο᾿ 5 
ῬΒΣΟΘΟΡὮΥ ἱηΐο ἃ ϑγϑίδειη οὗ τῃοῃδάϊϑηι, ποῖ τηοηΐθαι. ΤῊΣ ἤχβί ροίϊηΐ 
Πιᾶ5 Ὀδθῃ δἰγεδαυ οοῃοβαβᾶ; Ὀυϊΐ [ἴ 15 πο ργοοξίῃαϊ Ρ]αῖο ἀϊὰ ποῖ Ῥεϊϊενα 
ἴῃ [Π6 Ρετηδηθηος οὗ ἰηάινάπλ] 5ου]5. ΤᾺ βεοοηᾶ οδ]εοῦοι, 1 585- 

ἰΔϊηθᾶ, 1 5μοι!ἃ τοραγὰ 8ἃ5 ἴδίαὶ, ποιϊάϊηρ δα 1 ἀο [αὶ Ρ]δϊοῃΐβτη 15 
ΘΘΘΘΏΓΔΠΥ 8. τηοηϊβῖῖς βουϑίθῃ. Βυῖ 1 ἀουρί ὙΠΘΙΠΟΥ ἰἴὲ μᾶ5 ὈΘΘΩ 
Ρῖονβά, Τῆς οσοηπίθηςοη [5 (δῖ, 1 ρδγιου αγ 50}1}5 86 δίεσῃδὶ, χα 

ανα 8ἃ5 ἴ86 οπἠίοϊορίοδὶ μδ4515 οὗ ἴΠ6 ϑγβίθιη ποῖ οὔθ ὉΏΙνθῖβαὶ ΓπουρΗϊ, 

Ὀυϊ ἃ υροῖ οὗ ἀϊδιϊπος δηᾶ ᾿ηἀδροηάθηΐ ϑυροίδηοεβ ΟΥΓ ἔογοε, σϑ- 

ΒΘ Πρ (ἢ6 τηοηδας οὗ 1] ΡηϊϊΖ. Βαευΐ ἴῃ [6 ἢτθὶ ρίδοας ἴξ τηυϑβῖ 
6 τοιηασκοα (πδὶ οἴου 5 οΐ οἰδίτηθα ΓῸΥ ῬΑΙΠΟΌΪΑΥ 5005: [ἢ6 
ἰηἀϊνιάμα), φμα ἱπαινιάσδὶ, οδηηοΐ ῬΟΘΒΙΙΥ Ὀ6 Εεἴεγηδὶ: 411 ἴμᾶΐ 15 
οἰαϊτηδα 15 [6 ἱπάδβηϊα Ῥσγοϊοηρδίίοη οὗ {ΠΕΣ δχιβίθησα ἴῃ Ὀοΐὰ ἀἶτθο- 
οηβ; υϊ Ὧο οχίθηϊ οἵ ῥτζοϊοηρδίίοη 15 οὔθ δίθρῃρ ὩΘΆΤΟΥ δἰθσημγ ὃ. 

Θανοίδηοα ομ Μηδϊ ΟΠ ἴ6γΠῚ ΟἿΓ ὈΟΩῪ οδῃ τᾶ ηοὸ ἀϊβδσεηοα ; 1 
ἃ ῬΑΙΠ ΟυΪΑΓ 5011 σοηίίηιιε5 ΠΟΙ βεραζαῖα δχίβίθηος δὲ 411, (6 σοπα! ΠΟ ἢ 5 
οὗ ΠεῚ πη! δοη ΟὈ] ρα ΠΟΙ ἴο Τετηδίη ἴῃ [86 5ρῇεσε οἵ γένεσις : ἀϊά 586 
Ρᾶ55 ἴο 16 νοητὸν 5η6 ψΟΙ]α ΠΟΟΘΘΘΑΓν Ὀ6 τηετρεα ἴῃ 186 υῃίνογϑαὶ 

1 Τῆς ψοῦκϑ οἵ Τεογ Πεῦ ΒΙΘΒ ὦ 
αγα οοηϑυϊίοαὰ οἡ (μὶ5 5 0]εοῖ ἅτ " ἐέ 
2[αξομεέσοδό γαρε᾽ δρᾶ “δε δε 507 
σεελέελέε ἐεγ Βεωρ 72.ἢ 

3 ΑΞ51 5841] Ρσββθηῖ μάνα οσοδβίοῃ ἴο 
Γοτηδυῖς, Ῥ]δίο᾽β ἀϊδίοσιιθοβδ ἱμαυ } Δ0]Ὺ 

8ον ἃ ἀενοϊοριηθηὶ ἴ ἢΪἷ5 σγϑείεσῃι. Βαΐ 

115 ἀσνεϊοριμθπί ἰηγοῖνεβ 0 ἱποοῃϑὶβί- 

ΘΏΟΥ͂, ασὐθ ἱμουρᾺ [Π6 Ἔχργαββίοη οὗ ΒΟ] 6 

{μουρηῖ ποοᾶβ τῃοαϊ βοδίίοη : γαῖμα 1ἰ 

Ὀπηρϑ ἴο Πρμΐ ἴμ6 ἰάθη σοπηθχίοῃ Ὀ6- 
ἔνθεῃ ἰάθας Εἰς μποσῖο ππμδστηοηϊβθά, 

8. Ῥ]αίο τηοβὲ Ἔχρ  ο Εἶν στεσορτιῖβοβ [Ὠΐ5, 
Ζρεαφμς 37 Ἑ ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου, 

καὶ τό τ᾽ ἦν τό τ᾽ ἔσται χρόνου γεγονότα 
εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν 

ἀίδιον οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς. λέγομεν γὰρ δὴ ὡς ἦν 
ἔστι τε καὶ ἔσται, τῇ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατὰ 

τὸν ἀληθῆ λόγον προσήκει. Απᾶ δραὶπ 

248 Β τὸ μὲν γὰρ παράδειγμα πάντα αἰῶνα 

ἔστιν ὄν, ὁ δ᾽ αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα 

χρόνον γεγονώς τε καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος. 
4 ΤΕ τα 1116 γ᾽5 οὈ)] οἴου βθαπιβ αἰτγοοϊεάα 

αραϊηκί [Β6 ἐχίβίθηςβ οὗ ἃ Ρ] σα ΠΥ οὗ 5οὰ]ς 
ἴῃ [86 1π|6]ΠΡῚ0]6 στ ου]ά : οὗ. ΐς Φἑαίομέδοδδ 
αρε Ρ. 23 "δ εΙεῖς ΔΌΘΥ ἴῃ ἀδ5 1ῃ- 

1611 ρ 1016 σερὶοθὶ σι νεγβείζεῃ, μεἰβϑί Αἴο- 
ταΐβσοι5, Ὡἰοῃΐ ΡΙαἰοηΐβηι5. ΜΟΙ ἴπι6; 
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ΕἸΩΪ6 ἰη 6 ]ΠἸρθηοθα ἅτ ἴοσ Ρ]δῖο 5 ΠἸΡῚῪ πηδηϊαβίδίίοης οὗ [6 υηϊνοσβαὶ 
νοῦς : [ΠΥ δῖα ποὶ βεἰοχιβίθηϊ τηοηδάβ, θυ νοϊνεά ἔγοσῃ [Ὧ6 ὉΠΊνεσβαὶ, 

ἃ τηοάθς οὗ ψῇοβε δχίβίθησα [ΠΟΥ ἃῖεὲ. ΝῸΝ 1ἢ ἃ5 γα ΤΏΔΥῪ ραίθεγ 
ἔτοιῃ (6 Ζύριασμς, ἴῃ 6 υηΐνεσβαὶ νοῦς πᾶ45 [15 τηοάθ οὗ δχιϑίθῃοθ ἰῇ 

Ῥεγροί ιν, σδη 1ἴ πηδίζοῦ ἴο Ρὶαίοβ ἀοοίγηθ ψμδίθοΣ ϑδοῦ ἤϊε 1ηϊ6]- 
Ἰρθῆσοθ ῥσύθϑοσνοβ (ἢ6 βδηδ ἰῃγοδα οὗ σοῃβοϊ οι βηθ55 [πτοιυρῃουΐ, ΟΥ̓ 

5 ΤηΕΙροα ἴῃ 126 ὑηΐνοσβαὶ οἱ ἴῃ6 σοποϊυδιοη οὗ ἃ ρίνεῃ ἴεσηὶ οὗ 

Εχίϑίδσηοεα δ ΟἿα νἹεῦ"» ΙὩΔΥ 6 ΤΏΟΓΘ ΡΙΌΡΔΡΌΪα (ἢ8η [Π6 οἴδαῦ, δυΐ 
ὩΘΙΙΠΟΙ 5668 ἴὼ πὲ ἴο ἰηνοῖνα τῃοηδάϊβη, [{ 500}15 δῖα ἴο 6 
ΤηΟηδΔ5 [ΠΟΥ πγιϑὲ Ὀ6 45 ᾿πάϊνιάϊα]5 εἴοσηδὶ δηᾶ 56] εχ ϑίηρ ; Ῥσοϊοη- 

δαϊίοη οὗ {πεῖγ οχίϑίθησθ, ὄνεῃ ἰῃ ρεγρείυγν, Μψ11 ποῖ βυβῆςα. “Δ 

Μοζϑονοσ, δἰ πουρῇ 1 δηλ σοηνι θα 85 ΠΥ 85 ΔΩΥ ΟἿ οὗ Ῥ]δῖο᾽ 5 

σοηϑβίβίεπου, 1 μο]ᾶ ἴἴ ἔογ οοτγίαΐη ταὶ τὸ Βᾶνα τερτεβθηϊθα ἰπ [86 
ἀἰαϊοριιε5 ἃ τρια ἀδνεϊορτηθηῖ οἵ Ρ]αῖοβ ἰπουρῃῖ, σβοσθοῦ 6 λαεάο 

ἄοεα5 ποῖ Ῥεϊοηρ ἴο ἴῃ ἰαἰεβὶ σίαθαε. ὅγε σδηῃηοῖὶ {πεογείοσγα ὑτηρ αν οῖγ- 

(πη ἴῃ ἴῃ Φλαεάο ἰῃῖο βανθσα σοῃίοστα τυ σι (ἢ 6 τηδίυτοα ρδηςῃδιϑηη 
οὔτμε 7 μιαφμς. ΤῊ [6 ᾿αζίοσ 1 15. Ῥσορδῦϊα παῖ ῬΘΙΒΟΏΔ] πα πγοσίδ! Υ 
ἄοεϑ ΤΟΓΘ οὐ 1655 τεοδάβδ ἰηΐο [86 τερίοη οὗ [86 ταυ[]08] : 1 δηΐατθ ΟἿ]Υ 
1Ὲ Δ ΘΧΙΓΘΙΊΕΙΥ Δ]]ἜρΌτο8] συΐϊθθ. Βαϊ ψὮ16 1ῃ [Π6 τηδίυτοα Ρ]δίοη 51 
811} 15 σοπούθηΐ δηά οοηβοαπδηΐ, ἴῃ [86 5111 τηδίυτγίηρς Ῥ]διοηβτα οὗ 

ἴῃς Ῥλασερίο ἴσα ἀῖα ἴο ΡῈ ἔοιπά νίονγδ, 85 ψἷ} 58.411 566, ψ πιο Ρ]αΐο 

ΔἤοτνΑΓ ἀ5. ΘΟ ΒΙ ἀΘΥΔΡΙΪΥ τηοά!βοά : δηά ἐνεη ψεγα 1 Βῃονῃ (ἢαΐ ΡΟΙΒΟΏδὶ 
᾿τητ)οσ δ ΠΥ 15 ἸΠΔα ΤΏ 551016 ἴη [86 Ζυγηαεις, ἰὰὶ ἄοα5 ηοΐ ἴο]ονῦν [Παῖ 11 15 50 
ἴῃ [6 Τλαφάο. 

Ιπ πε ἰηϊογρτοίδιίοῃ οὗ ἃ Ὑτϊοσ 50 πηυοῖ δἀάϊοιεα το βρυταῖδνε,. 
ΒΡΘΘΟἢ 85 Ρ]αΐο ἴῃετα τηυδὶ ἡθεᾶς Ὀ6 Βεγα δηά ἔπεσε ἀϊβογεησε οὗ ορί θη 
8ἃ5 ἴο ψΏΘΙΘ [Π6 11η6 15 ἴο θ6 ἄταν θεία ϑυτο] 5ηὶ δηά κυ ρϑίδηςα : 
Δ] 115 οα56 1 οδηηοῖ Ὀυϊ {δῖηκ (δαὶ Τα ΒΠ6Γ μᾶ5 ἄτγανγῃ (ἢ 6 

Ἰη6 ἴοο ἰρῇ. Απάᾶ 1 οδηποῖ δοαυίοβοα 1 15 Ὡδῖνα βου ρθοη [δα 
[6 τηεῖε ἔδοὶ ἰμαΐ ἃ ἀουδὲ οχιβϑίβ 15 ἀθοϊβινα ἰῇ ἔδνουσ οὗ ἃ ποῃ-Πἴογαὶ] 
Ἰηἰετργείδποῃ. ὙΠ οηως 2γοδαρμάξ, 1 τακα 1, 1165 σι [ἤο56 πὸ ἀο ποὶ 
Ἰηζοσργεῖ ΠᾺΟΥΑΪῪ; δηᾶ ἴῃ ροηθσαὶ (ἢς6 ρῥτοοῦ 15 ποῖ δατά ἴο δηά. 
νεὲ αν πὸ μεϑιϊδίίοῃ ἴῃ τερασζάϊηρ (86 οτεδίοη οὗ [86 υπίνογβα ΕΥ̓͂ [ἴῃ 6 
δημιουργὸς ἃ5 ῬυΓΟΙΥ ταγίῃῖοδὶ, Ὀδοδιδα 84 [1||6γ8] δοοερίδοῃ σψουἹά 
τεάπος Ῥ]αϊοηΐϑα ἴο ἃ οὔδοβ οὗ Ὡοῆβθηβθα: ΜῈ ρᾶ55 ἃ 5111114Γ νϑγάϊοῖ 
ΟἹ ἴμε δηα]655 ρυῃβητηθης οὗὨ οὐ 4}5 ἴῃ [Π6 νέκνιαι οὗ ἴῃ λαεάο, 

ΑΚ εῤμδἧε, ἀλὰ Οογρίας, Ὀδοδαβα ἃ 185 ἱῃσοοηρτιοιβ5 ΜΠ [π6 ͵υ5ὲ δηά 

Ῥαπονοϊθηϊς βρίς ἰμᾶὶ ρογνδᾶθα Ρ]αϊοῖβ εἰῃϊοβ, δῃά Ὀβοδιβα 1ἢ ΟἿΪΥ 

ΔΡΡΘαῖβ ψἤεη Ρ]δίο 15 οἱοιϊίηρ Π15 [Βουρῖβ ἴῃ ἃ Ἰαρεμδιυ ἔοστῃ. [Ιη [ἢ 6 

αὶ [86 ἰμαϊνίάυδ] 500], 45 βυοῖ, ψ βεῖθοσ ποὶ Ῥεΐοησ ἰο ἴμ6 “ἰπι6]Π|ρ 1065 Οερίει᾿ τ 

115 οοῃτηπδηοα Ὀ6 ρεγρείια] οὐ μοί, ἄοεβ δἱ 4]]. 
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ί ῬΙοβθηΐ οδβδ6 ΟΘνΟΓ 1 ἀο ποῖ ἰπῖηκ [ῃ6 ἹΠΟΟΠρΡΤΟΪ Υ 5 τηδάθ οὔ. 
Μοζθονεσ 186 αἰτεοῖ δηᾶ οἰγουπηβίδηι 181 βου ουθηθθ5 ψι ΒΟ [Π6 
ἀοοίτης οὗὨἨ ἱτητηοσίδ Υ 15 Ραϊ ἐοτνναζά 15 τοί] ὉΏ]ΪΚῈ δὴν οὗ [Π6 
ΤΑΥΓΠΙΟΔ] ΟΥ ἤρυταῖϊνα σταρσαβθηϊδιοηβ οὗ Ῥ]δίοβ ἐπουρῃϊ οἰβονῇοτγα : 
Ηρ] Πἰγηβε] οὔβοσνεβ “ΨΙ (τε βδη Πότ ἀτλ ψαηϊρβίθη ραβομιθάθη ἀϊς 
γεῖθβα ἀεβ ψογβίθθηβ ὑπηα ἀθ5 Βερτθεϑ ;᾽ δηά οετίδίηἶγ 1 Ῥ]αῖο ἐξ 

ποῖ ΠΕΙΕ ἴῃ δαγηθϑί ψΊ ἢ Ἰηἀ ιν] 1.8] ἱπηπλοτί δ! γ, Π6 τ,ΔῪ ΓΑΙ ΤΥ Ὀ6 οματρεά 
νι ἢ Βανίηρ Ρα556 ἔχου σου β. ΟΙ5τῺ ἴ0 τηγϑιϊδοδίϊοῃ. 

1 αν πιδάβ [ἢ15 ἀδίδησε οὗ (π6 16 γᾺ] ἰηἰογργοίδοῃ οὶ Ὀδοδιῖιβο 

Ι οοηβίαογ [μπαΐ [ἢ6 οοηπ!ηπ6α αχιβίδησα οὗ ἴῃ6 ἰηἀινίάτια] 15. οὗ δὴν τϑαὶ] 
Ἰτπηροσίδησα 1η ἴῃς Ρ]δίοηϊο βυβίετα---ἰ βῃουἹᾶ ποῖ ρὸ 80 ΕΔΓ ἃ5 ἴο δῆϊσιω 

ι- ἴδαξ ἰξ νὰβ τεϊαϊπεα ἰὸ [με 14ϑὲ---θαϊ Ῥδοδιβα, ἴῃ ογᾶδσ ἴπαὶ ψὰ τηᾶν 
[Ο]]ον, Ὠϑιογ δ! [ἢ6 ἀδνοϊορταθηΐ οὗ Ρ]αῖο᾽ 5 ἱπουρῆῃϊ, 11 15 πηροτίδῃξ 
ἴοσ 5 ἴο ἀδίοιτωϊηθ ὈΎΘΟβαὶν ψῆδὶ ἢ Πη6Δῃ5 ἴο βεῖ ἔοσί ἢ ἰῇ δδοῦ 

ἀϊαϊοσιιθ. Απά (6 σοποϊ βίο νὩ]Οἢ 566 15 ἴο τη6 {ῃ6 βδοιπάεσϑί 15 δῖ, 
δου ρἢ Ρ]αίο ΚΗΘ ΥΘΙῪ Ὅ6]1 [πΠαΐ ΔΘΙΙΠΘΥ ἢ6 ΠΟΙ ΔῊΥ ΟἿ 6156 οουἹά 

ἀειηοηϑίταϊα [ἢ 6 ἱτητηοσίδ! υ οὗἩ Ἰηἀϊνίάτι4] 5015, γεῖ 6 νγᾶϑ 5: ΤΟΏΡΙΥ 
ἀιοεροβαά ἴο Ῥεῖϊανε, δἵ ἰθαϑὶ δὲ ἴ[ῃ6 {6 ἴῃς άσεα ννὰ5 πὺυτιτίθη, [δὶ 

ΘΥΨΕΙΥ 5011] ΟἹ 118 5ΒΕργδίίοῃ ΠῸΠπὶ (Π6 Ὀοάγ Μ1}} ποΐ θ6 σϑδ βοσρεά ἴῃ 16 
πηΐνετβαὶ, θὰ {111 σαγνῖναε 85 ἃ ΠΟ 01 0115 ΡΟΓΒΟΠΔ ΠΥ, ον ῃ 85 1ζ οχἰβίθά 
Ὀεΐοτα 115 ρσγεβϑθηΐ ᾿ποδυηδίϊοῃ, 

Ὰ 

δ4. 772607»}) 977 δομῖ ἐπ 1ζΖ6 ΗΑΣ.»ο. 

Αἀορἕπρ ἴῃς νῖενν ἀείεηἀεά ἴῃ [Π6 ρτχβοθάϊηρ βεοιϊίοῃ, γὸ μάνα ποχὶ 
ἴο ἀφ64] ψιἢ ἃ αυεβάοῃ δηϑβίηρ ἔΤΌΤΩ ἃ σοιηραβοη Ῥεΐνψεθῃ [6 ρβγοδο- 
Ιοργ οὔ [6 Ζλαοάο δια ἴμαΐ οὗ βοὴβ οἵπεσ Ρ]δίοηϊο ἀϊδίοριιθβ. ϑιοῆ ἃ 

ΘΟΙΡΑΙΒΟῺ 071}} Ὀτηρ το Πρϊ ὕχο ροϊηΐβ ὙΒεσαῖη Ῥ]αῖο᾽β ἰθδοῃϊηρ 15 δἱ 

Εγϑὶ βρῇς Ἱποοηϑιβίθηΐϊ δηᾶ 15 τεραγάβα Ὁγ στοία δηά οἴμεγϑ ἃ5 αἰ ΠΟΥ 

βε!οοπίταδίοίοτγ. Τῇ οὐ͵εοϊ οὗ [πε ργεβεηξ ββοϊίοῃ 15 ἴο 5δῆον [ῃδί πο 

ΒΌΓΕ ἱποο 5, 5ί ΠΟΥ ΟχΙβί8. 

πη 186 Ζλαεάο (α) ἴῃ6 500} 15 Θβϑθῃ 8} 5106 δηα ἱποοιηροβίίδ ; 
Δα (15 5ΙΠΊΡΙΙΟΙΥ 15 προ 8δ5 δὴ διριτηθηΐ [ΟΣ ΘΙ ᾿ΡΟ ΒΔ ΟΙ ΠΥ 
(οοπιρᾶγε 8ο Β ϑη 1 78 Ο [0]].}: (β) ἔρωτες ἐπιθυμίαι φόβοι ἀῃὰ ἴπ6 [1κ6 
ΔΙῈ ΙΤαίειτοά ἴο [ῃ6 ῬΟΑῪ 85 {ΠΕΣ οτρίη, ψΏΘΠοα δυβίηρ [Π6Ὺ ᾿ηἰτιάς 
ὉΡΟΩ [Π6 501} δηᾶ (τοῦ ]8 ΠῸῚ οοηίοτωρίδίίοηβ, (66 6). Οηἡ [Π6 οἴμοσ 
Βδῃᾷ (α) ἴῃ οετϊδίῃ ρᾶβϑᾶρεβ οὗ ἴδε Ζήσείγως, ἀεῤωόίζε, αι Ζίριαειες 

1 ΤΟ 5υῤεβίδηοα οὗ (15 βοοϊοῃ δρ-ὀ ΙΏΔῪ σοῖοσ (π6 σοδάου [οσ ἃ τοσε ἀείδι δά 
Ῥολτιεά ἴῃ ἃ ρᾶρεσ ρηηίεβα ἴῃ ἴῃς ζουγμαΐ ίδιθσηβηί, 
97 Ῥλέζοίοργν, νοὶ]. χ, Ῥ. 120, ἴο ΜΏΣΟΒ Ι 
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Ἐδ6 500} 15 τεργθβθηϊθά ποῖ 85 ἃ 5101016 Ὀυϊ 85 ἃ {Π|ρ]6 παίυτα, (λαφήγμς 
246 Α, Μεῤε(ῥς 4309, Τώρασμς 69 0): (β) ἴῃ ἴῃε ῥλϊεδμς ἰξ 15. 6χ- 
ῬΓΘΘΒΙΥ ἀξοϊαγθα [δὲ 411 ρϑββϑιοὴβ μάνα {ΠΕΣ ΟΥἹΡΊΏ ἴῃ (ῃ6 5ουὺ], θΟΑΥ 
Ὀεϊηρ' ἢ 1156] ἸΠσΑΡΔΌ]6 οὗ φινιηρ τίβε ἴο ΔΥ βθηβδίίοῃ; δηά [ἢ]15 Ροϑιὶ- 
[ἴοῃ 158 45οὸ σοῃβιϑίθγ πγαϊηϊαίηοα ἴῃ τῇς ΖΡραφιβ, (λεφδμς 45Ο, 
Ζιριασς 648, 0). Τῆς Ρῥσοθίθηβ νὰ δᾶνθ ἴο δοῖνα ἤθη δύα (1) ον 

οδῃ ψ͵Ὸ ΓΘΟΟΊΟΙ6 ἴΠπ6 5 ρ] οἷν οὗ 501} ᾿ὴ ἴῃ6 άσεο πιῖῃ ΠΟῚ {ΠΡΑΓΕα 
Πδίυγα 1ὴ (Π6 ΟἿΟΣ ἴτας αϊδίορσιιθϑ, δῃα ον ἄοαβ [86 διρυϊηθηΐ ἴογ 

τωι υίδ ΠΥ αῇδοΐ [η6 [ἄγος ῥρατίβ βθν γα! υ (11) ΠΟῪ σῇ Μ͵Γ ΓΕΟΟΠΟΙ]6 
[86 δϑϑιρῃημηθηΐ οὗ Ρ455: 005 ἴο Ὀοάγ 1 τῆς δάσεαο “ΤΏ ΠΕΙΓ αϑϑιρητηθης 
ἴο 501] ἴῃ ἴῃς άζαῥως 3 

(() Οὗ τὰς ἢσϑε ὑσόοῦ]θπ ΟἿἹΥ πο 50] {105 566 1 ρΟββι]6, (α) [μαῖ 
ἴνγο αἀἰδποϊ νον γαῖα δηςειδιηθα ὈΥ Ρὶαΐο δἱ ἀϊδεσθηὶ ρεηοάς, 
(β) ἴμαι ἴδ6 ἐπΠραγοη οὗ [6 508] 15 Ῥυγεὶυ τῃεϑίδρῃοσῖοδὶ. 

ΤῊΣ ἔγϑὶ δἰ[οσηδίινα οδηηοί Ὀ6 δοοαρίθα. ΕῸΣ σϑᾶβϑοὴβ ΨΏΙΟΝ ΜῈ] 6 
ἀἰδουβεοεα Βουεαίιου 1ἴ 15 ΠΏΡΟΒ51016 ἰο τορατὰά [ῃς Φλσείρ 85 Ὀεϊοηρίπρ ἴο 

ἃ αἀἰδογοηϊ ρεγιοᾶ ἔτοὰ ἴθ εῤυόῥ[ηε, δπᾶ τΠδγα σὰ ροοά ρτοιιμᾶϑ ἔοσ 
Δϑϑίρηϊηρ ἴΠ6 Φλαεάγως ἴο ἴ[Π6 5Ξ4π|6 ὅστοῖρ. Ἦε δῖὲ θουηὰ {ῃεγοίοσα ἴο 

Ἔχρϑοὶ ἰμδὲ [ἢ656 ἀϊδίορῖιθ5 7111 ἄρτξα 1Π 4}1} ἱτηροτίδηϊ ἀοοί 68. 
Μοζβϑονεῦ {Π6͵6 15 ἃ σοιηδυκαῦ]α ἔδοΐ ἴο θῈ Ὠοιϊςεα, ΤὨΘ 5: ΤΡ ΟΥ̓ οὗ 

ψυχή, 50 ἴΔΥ ἴοπι Ὀαηρ ἃ ΠΘΟΓΥ ΡΘΟΌΠΑΓ ἴο [6 Ζλαεο, 156. οὴ6 ψὩ] ἢ 
Ῥεινδάθβ (ῃ6 ψΏΟΪΟῈ 56.165 οὗ (Π6 ῬΙαίοηϊς ἀϊαϊοριιε5 όσα Ὀεριπηΐηρ ἴο 

Θηά, ποῖ ἀνε Ἔχοθρέηρ ἴῃο56 ἴῃ ψ ΏΙΟΙ [π6 πξοστῃ πδίασα ἀρρϑᾶτβ. ΤῊ]5 
5 ἢοΐ ΟὨΪΥ σομοίυδῖνε δνϊάθησα ἰμαὶ τΉα ἃγα ηοὶ ἀθαϊηρσ ψιτἢ ἀοοί 65 
Ὠ6] δἱ βυοοαβϑῖνα ρευοάβ, μυϊ 1 αβογάς βίγσγοῃβ ργδβϑυϊωρίίοη [μὲ [ῃ6 
Εἰραγθοη οὗ ψυχὴ 15 ἃ ἤσυγαῖΐνα Ἔχργαββιοη. 

Τ,εἴ 5 Θχασλϊηθ (Π6 παίπσγα οὗ [ἢ15 ἱπρατι!οη. [Ιη (ἢ6 ταν οὗ [6 
Τλαεάγμς ἴῃ 6 500} 15 ΠΚοποᾶ ἴο ἃ οἂσ ἀγίνθη ὉΥ ἃ οματοΐθογ δηά ἄγανγῃ ὈὉῪ 
ἴνοὸ ψἱηρεά 5ἴεεάβ, ΟὗὨ [15 ῬδΙΓ οὔθ 15 νἱοίοιι5 δηᾶ ὑησι]γ, [η6 ΟἿΟΣ 
ΘΟΠΘσΟΊ5 δηᾶὰ ἀο6116, διαϊΐηρ ἴῃ6 ομαποίθεσ ἴῃ βυθάυ!ηρ ἢ] τείγδοΐοσυ 

οσοιηρδηίοη. ΤῊΪΐβ ρᾶσδ Ὁ Ϊα 15 [15 Ἔχρ]δίπεᾶ ἴῃ (6 εῤεδἧς. ΤῊ Θνοῖν 
501. [πόγὰ τὰ ἔοὸ εἴδη οΥ μέρη, λογιστικὸν Δηά ἄλογον, [ῃ6 ἸαϊίοΓ Ὀοης 
βδαινΙἀεα τηἴο θυμοειδὲς δηά ἐπιθυμητικόν. 980 να Βαανα ἴῃς 50} ἀϊϑεη- 
δυιβῃεα ἱπίο ἴχγθθ Ῥαγίβ οὐ Κιηᾶς, τα ποηδὶ, διηοίίομδὶ, δρρθινθ. Ὑγὲ 
566 ΠΟΨΕΥΘΙ ἰΠαΐ [Π6 τηδίη αἰνβίοη 15 ἄπ] ποῖ {π}ρ]6; [Π6 (ἄχεα ραγίβ 
816 ποῖ οοοσάϊηδίβ θὰ τδάβ ουξ ΒΥ ἴδε βυ θαϊνιδίοη οὗ ἴπ6 ἄλογον : [ἢ 15 
1 Μ}1}} ὈῈ ψγ͵ὸὶ]} το Ὀδᾶσ 1ὴ τηϊηά. 

Βυϊ 1{{}15 Δ] γ515 15 ἴο θ6 υπαεογβιοοί 85 ΠΓΘΥΔΠῪ ϑἰρηνιηρ ἴμδαὲ [δ 
5010} 15 σοπιροβοά οὗ χες ἀϊβιιηοὶ ρατίβ, [ῃ6 τοβυϊ5. ἀγα {τῸΪγ 6 Ψ1]- 

ἄσηρ. ΤΏ ἐπῦτα δύρυτηθηΐ οὗ ἴῃς λαφάο ἴα τοὶ που ὶν ἀθιηο πη θά 
τοοῖ δῃᾶ ὑγδηςῖ, Ὀυΐ 15 Βῆονῃ υἱζευγ ἀμτηθδηϊηρ δηα ἱγγοϊονδηΐῖ, ἘἘῸΓ 

"»-“---τ- . 
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ΜΏοη νὰ ἀγελάδα ἰεδὶ (6 850}1 οὐ αὐϊάηρ [πΠ6 Ὀοάγν 5δουϊά ῬῈ 
βοδίζοτθα τὸ {86 ψιπᾶς δηᾶ ἀἰββοϊνεαᾶ, ψγ ες οοπγίοτίο ἃ ὈΥ [Π6 

ΒΘΊΓΔηΠΟ6 ἰηδΐ ἃς δῆὴθ Βαᾶ πὸ ρδᾶῖίβϑ δῆὴ6 οουὐἹὰ ποὶ Ὀὲ ἀιϊνιᾶεα; 
ΒΓ Ρ]ΟΙΥ οαἀπηοῖ δάμη! ἀἸββοϊυς!οη. Βαϊ ΠΟῪ 516 Πδ5 ἴῆχεα ἀἰϊβιίηοῖ 

Ρατίβ, ἰμοσείοσα ἰἢἴο ἴῃοβθα ραγίβ 58η6 οδῇ δ σεβοϊνβᾶ: δῃὰ νῆδί 15 ἴο 
Ῥεδοοιηα οὗ {πο ὃ ἀο ΠΕΥ σοπίϊηθε ἴο οχῖβὲ βερδσαίοϊυ ὃ οσ ἄοεβ οὔδ οὗ 

[Π6π, ΟΥ ἴτνο, ΟΥΓἨὨ 811 ρουβἢ δ Απά ναὶ Ὀδοομ65 οὗ (ἢ6 500} 5 ΠΚοη 655 

ἰο ἴῃς Ιά645, ἴῃ νιτίαα οὗὁἨ ἩΏΙΟΝ 506 οἰαϊμηοα ἴο Δρργθμβοπά ἤθη δηᾶ ἴο 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε τερίοη οὗ ἴῃ6 1ῃν1510]6 δῃά εἴογηδὶ} ΑἹ] [15 15 συερὶ αν 
δῖ Οὔ6 βίζοκθ. [1 Θ δῆσον ἰΠδὶ 1 15 [86 λογιστικὸν δἰοης νι ψὨΙΟἢ 
[πΠ6 ἀγρυχηθδηὶ οὗ ἴῃς Φλαεαο 156 σοποογηθά, γα δα ϑῃυ {Πρ ΟἿΣ αγ85 ἴο 
[π6 ἕδος [αὶ ἴΠθσα 15 ποῖ ἃ 51η91]6 ραβϑαρθ ἴῃ Ρ͵αίο ψῇσδγα [6 ἴθσγηὶ ψυχὴ 

15 ΔΡΡΙ16α ἴο ἴῆ6 διρῃοβί εἶδος 45 ἀἰ5Πρτ!]5η6 4 ἔτοτὰ [Π6 ἔνγο ἸΟΥΤΕΣ : ΠΟΥ 
Βανθ ψὸ ἃ τρῇϊ 50 ἴο ΔΡΡΙῪ 1 ἢεσθσ. Αῃάιξιδε ἴγθα εἴδη 411 ἀτὲ οἰαϑϑθά 

85 ψυχή, ἴἃ πχυβὶ Ὀ6 ἴῃ νἱτῖαθ οὗ βοπηδ σοιημλοη ῬΠΏΟΙΡΙΕ: τῃδὶ Πθὴ 15 
[Π15 ῬΠΏΟΙΡΙ]6 ὃ νῆδί 5 [η6 Ὀοηά οὗ πηΐοῃ, ψῆδῖ [ἢ αἰ βεγεπθδιίοη οὗ [ἢ 6 
ἴτεα ὃ ΤΠ ἔδοϊ (ῃδΐ νγγα ἴα 16δα 1ηἴο 850 με] ρ1655 ἃ π82Ζ6 οὗ Ρεγρ  ΘΧ Ὺ 15 
ΔΙΏΡΙ6 οδυ86 ἔογ ἀεδοϊάϊηρ [πᾶ [Π6 [Π|6γὰ] Ἰηςεγρσείδιου 15 ΘΠ σον ἰηδά- 
ΤΩΪ551016. 

Βυΐ [(ἢὴ6 σᾶ56 15 511} ΔΙΓΠΟΙ 5ιγεηριμβοηεα Ὀγ [πὲ 5ἰαίειηθηξ ἴῃ (ἢ 6 
Ζμασς. ΤῊΘ ογεδίθα ροάβ ἀγα ἀθββογι θα 85 πη ρ]δηϊηρ ἰῃ ἃ Ὀοάγ (ἢ6 
Ἀυτηδη 5011], ᾿τα δ ]ηρ [Π6 ΤΔ ΠΏΣ οὗὨ {ΠΕΙΣ οὐ οσεδίοη ὈΥ ἰῃς δημιουρ- 

γός. ΤὨδ ἀϊνίης εἰδπχοηΐ, θεῖον, ψ Ὠϊοἢ (ΠΟΥ τεοεϊνοα ἴτομα (μ6 Βδηάβ οὗ 
[ἢς οτγεδίοσ, ἴἤου ρἱδοθᾶ ἴῃ ἴπ6 Ὠθδά : [ἢ]5 15 ἴῃς λογιστικὸν οὗ [ῃ6 2 ἐ- 
2εδώα ΤΏςη, Ρ]αῖο ρσοςσεεάβ ἴο [61] 15, [Π6Υ ἐδϑῃϊοηβα δῃοίδοσ Κιπά οὗ 
501}, ἰΟ ψΒΙΟἢ ἢδ ΔΡΡ]165 [6 τευ δύκαῦ]ςα ἰθγηλ θνητόν. ΤῊΪ5 15 [6 δροάς 
οὗ νϑῃβειωθῃΐ ρϑβίοῃβ, ρ]ϑαϑυτα δηά ραϑίη, οοπδάρηςς δηά ἔδυ, νγαῖῃ δηά 

Πορ6 δηᾶ ἴονε, δῃηα 411] υμγεαβοηϊηρ βθηβαοηβ, Απᾷ 16βὲ {Π6ὺ 5βου]ά 
ΒΥ [86 αἰνίηθ ῬΠΏΟΙΡΙΘ, ΤΠ6Ὺ Ρῥ]δοδα [ἢ |5 τχοτίαὶ 500} ἰῃ ἀποίθεσ τορίοῃ 
οὗ ἴῆς Ῥοάγ: δῃηά 5ποβ 11 ψὰ5 ὑνοίο]α, ἴεν ἀϊνἀδἀ ἴμ6 ἴνο Κίηάς ὉῪ ἃ 
Ρατιοη, βαρ [ἢ 5ρί τ ϊοα ρογίίοι ἴπ [ἢ Ἠεατί, [μαΐ ἴξ τηῖρῃς τοδαά!]ν 
ἤρα δηὰ ΟΡΘΥ με σομητηδηαϑβ οὗ [6 τθᾶϑοῃ ; ψ 16 [6 ἀρροι να {Π6Υ 5οὶ 
ἴῃ [ἢς Ὀ6Ιγ, [μὲ 1 πρϊ οᾶγα ἔῸσ ἴῃ πουσιβῃτηθηΐ οὗ [ἢ θοάγ. Ηδγα 
[ῃ6 θνητὸν εἶδος σοττεϑροηάδ ἴο ἴῃς ἄλογον οὗ (ῃ6 εῤμδὝῥιε δια ἱποϊυθς 
[ῃ6 θυμοειδὲς δῃά ἐπιθυμητικόν. 

{115 ἴοο 15 ἴο θ6 υμάετβιοοά [1116 τ4]}}Υγ, σοηβιβίοη 15 θη] ἃ γοσβ 6 
ςοηΐουηαεα, ἘῸΓ ἴο [ἢ6 ἴἢγεα ραγίβ ἃ΄6 δϑβϑοϊρτιοᾶ ἀἰβογοηὶ μαρ αἰοη5 ἴῃ 
[6 Ῥοάγ; 411 ἴἄγεθ τμογείοσα μάνα δχίεηβίοη ἴῃ βρδᾶζε: γεῖ ψγὲ Κπονν 
ΨΕΙΥ͂ ΜῈ] (Πδὲ ἴοσ ῬΙαΐο ψυχη 15 πποχίεπάεα δηά ᾿τητηδίοτίαὶ. Αραΐῃ [ἢ 6 
ΙΟΥῈΣ εἴδη Δ΄Θ Τηουίδ] ; [Βαΐ 15, νἱϊ8] Ῥυηορ]6 οδῃ δάτηϊ: ἀδϑισυςίίοη : ἃ 

Φοοϊαγδίίοη ποῖ ΟὨΪΥ βινεγδῖνε οὗ ἃ}1 [6 τϑαϑοηΐηρ ἴῃ ἴῃ Φλσεώ», Ὀυΐ 
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ἢδυν ορροβοβᾶ ἴο (ἢ6 ψθοΪῈ οὗ Ρ᾽δίο᾿β σοῃν οῖ]οηθ σοποσσγηϊηρ 50ὰ]: 
ὩΔΥ͂ 1ἴ ΟΧΙΪηρΊ 5.65 ΟὨΟα ἴογ 811 ἢϊ5 ΒορῈ οἵ ἀϊδοονεσηρ ἃ 5τε 4515 οὗ 
Κηον]εάρα;; (οσ 1ἢ [π6 ρῥγποῖρὶα οὗ ἴδ δηά τμουρῃξ σδῃ ὑπαεσ δηΥ 
σοηάϊθοηβ οεᾶβα ἴο Ὀ6, ἡ ηδι 15 ἴΠ6τα ἴῃδξ 5}4}} δϑϊάθβ ἢ Θνητηὴ ψυχή, 

ὉΠπαοχβίοοα 1ΠΈΘΓΑΙΪγ, 15 ἱπάεεα [π6 τηοϑέ δῦβοϊαϊα σοηςγδα ο]Οη ἴῃ 
[ΘΥΤῺ5 ἰῃαΐ 15 νοσδρυ ϊασΥ σου]ά ασγηϊϑῆ. Απηά, 85 1 ἴο ὑσίηρ οὖ (ἢ]5 
οοπίτδαϊοϊ οι ἴῃ ἔμπα πηοϑί ρατηρ ᾿ἰρῃϊ, ΡΙαῖο ἄβοϊαγες (2 λασάνγμς 245 Ὁ) 
πᾶσα ψυχὴ ἀθάνατος, αἴ 5ου], ψιουδ ταβϑοσνδίίου, 15 ᾿πηπιογίδὶ ; δηά 

ῬΓΟΘΘΉΓΪΥ γα ἤᾶνο δὴ οἰδθοτζαίςα βἰδίεηεηΐ οὗ ἴῃς {ραγίῖε ἡδίαγο, [δ 15 

οἵ ἃ τηοσίδὶ δπὰ δη ᾿τωτηοσίδὶ βου] οοπ]οϊ 64. 

ΑΙΙ [115 σοποεϊιῖε5 ποῖ ΤΊΘΥΟὶῪ 75 οδίίοη θα ς ροβιεῖνα ΠΘΟΘ5ΒΙΥ [ῸΓ 
(τεδίϊηρ (ἢ 6 ΕΠ ραγ το οὗἩ 500] ἃ5 ΠΟΥ τιθιδρῃουο δὶ; δηά [Π6 Ἰηἴογρτο- 
ἰδίου οὗ [ῃ6 τηθίδα ρΠΟΥ 15 ϑἰῃρ]6 δῃουρῃ. ὍΤΠ6 ἰἧχεα εἴδη οὗὁὨ ἴΠ6 5οὰ] ἢ 
816 ποῖ ἀϊθβοσγθηΐ ρασίβ οὐ Κιπᾶβ, δὰ: οὐἱγ αἰθογεηῖ τηοάδβ οὗ ἴ[ἢ6 5300] 5 ; 
ΔΟΌΝΠΥ ἀπάογ ἀϊεγεηΐ οοπαϊοηβΒ. ΤῊΣ ἔνὸ ἸΟΥΕΓ εἴδη ἅτε σοηβεαιεηΐ. 
ὍΡΟΩ ἴδ οοηὐποίίοη οὗὨ 800] σι τηδίίεγ᾽, δηᾶ {μεῖς ορογαίίοη οθαςοδ 
αἱ ἴῃ6 βερδγαίίοῃ οὗ 800] το] τηδίζοσ. 9011], ἃ5 βίο, 15 βαρ ]6, 506 ἰδ 
Ρυγα (πουρῆῖ; δηα ΟῚ δοίομ, ψὨ]οἢ 15 ΤΠ] ΚΊηρ, 15. βρ]6. Βιξ 50] 
πητηδηδηΐ 1η τηδίϊοσ Ὧδᾶ5 ἃ σοιρίεχ δοίίοῃ; 526 ἀοαβ ποῖ ἰΪοβθ, δὲ ἰϑαϑὲ 1ἢ 
[ἴΠ6 ἈΙΡΘΥ ΟΥρδη 515, 41} [6 δου γ οὗ ρυτε [Βουρῆῖ; θαΐ 5η6 ἢᾶ5 ΔποίΠ 6 Γ 

δοίίοη σοῃβθαυθηΐ Οἡ ΠΟΥ ᾿τΡ]οδίου ἢ τηδίζοῦ: [Π15 δοίίοη νγὰ οδ]} 
ῬοΙοδρίοη ΟἹ βοηϑαίίΐοη. ΤὮδ τηδίη αν] 15, ἃ5 ὰ ἢᾶνα 566η, ἀμ] : 
λογιστικὸν ΘΧρταϑδίηρ ἴΠ6 δοοηῃ οὗ 500] ὈΥ Πεῖβαὶξ, ἄλογον Ὧδ5 δοίίοῃ 
[Ὠσουρὴ [ῃ6 Ῥοάγ. Τῇ πάθη ὈεϊοΠρΊηρ᾽ ἴο ἄλογον Ῥ]αῖο οἰα55ὶῆες τη οΥ 
τῆς μεδάξ οὗ θυμοειδὲς Δηα ἐπιθυμητικόν. ὟὟ ε 566 ἴοο ἴδπαΐ [6 ἰοτπη5 οὔἢ 6 
Ζίνιαες, θεῖον αι θνητόν, αὐτὸ Δρυ πάη 5864. ὅϑου] 15 δ᾽ ορεθίῃοσ 

ἸΩΡΟΓΙ ΒΔ Ὁ]6 : Ὀπΐ ἩΏΘη 506 δηΐοβ ἰηἴο σα δί]οη ψΠ ΒΟΥ 586 Δβϑιιπηθ5 
οογίδιη πο ΟῺ5 ἩΏΙΟὮ ἃ. ΤΟΥ 4 0]6 δηά ηοἢ οεραβθα ἤδη [Π6 τοῖδ- 

[ἰοῃ οομηθθ ἴο 8ῃ δῃηῇ. Θνητὸν (Π6ῃ 15 ἴῃ6 πᾶιὴς ρίνθη ἴο 501] δοίίῃρ 
ὈΠΑ͂ΘΙ οογίδη τηδίθ τα] ΠΟ ΑΙ ΟῺΒ ; Δηα 5010} ΤΥ ἴῃ πὶ 5θῆβδε δάμη 

[ῃ6 Δρρϑι δου, Ὡοΐ Ὀδοδῖιϑα 50ὴ6 δνεσ οϑᾶβεβ ἴο δχίϑὶ φψα 5οὰ], Ραυξ 
Ὀδοδιι56 5ὴ6 οδᾶβ68 ἴο οροῖδῖα φμά διηοί οὶ δῃα δρρϑίνα 501. οι] 

Εχίϑίβ ἰῇ ΠΟΙ ΟΥ̓ 6556 006 Θἴθιηδ νυ, [ἢ ΠΟΙ τηδίοσιαὶ στο δίίοης θυ ἴὺσ 

ἃ τὯ6. 

1 ΤῊϊς 15 ἱπάυ θ᾽ Ὁ 16. [ἢ (ἢ6 γί οὗ σοοπάϊιίοηϑβ οὗ ᾿ηἀϊνίἀυα] εχ ϑίθησα ἀγα ποῖ 
(6 δ λαεάνγς τῇς ρσοάβ ἢᾶνα ἴῃ6 ἰῆγαα 
εἴδη, Ὀυΐ (6 ρσοάβ ἅγὰὸ σογροσϑδὶ (246 ἢ). 

ΤὨαί [ΠΟΥ δῖα 50 ἰ5 ἰηϊογεδίίηρ : 1 5 οΥ"5 

ον ΠΥ Ρ]αίο τεοορσηϊβοα παῖ {π6 Ἰἰηγϊ- 
(Δἰϊοη5 οὗ ἱπάϊνϊἀπδὶ σοῃβοϊοιιϑηθ85. ὑ͵α- 

οἰπάσ. ἃ Ρυγεὶν ἱτητηδίευαὶ οχἰϑίθσηοθ ΤῊΒ 

ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἰάδητοα] νὰ Οὐδ ; 6.5. 186 

δοάβ δηά Ξυρεσῖοσ βρὶ γιῖ5 αν σῶμα, Ἀπ 
ποὶ σῶμα γήινον; Ὀὰΐ 50ἢ 8Δὴ οδχίβίθηςα 

ἵνοῖναβ ἰῇ 506 5686 τηδίθυ δ! γ : [6 
1Ἰηἀινιάυα] ὈΘ]οηρβ ἴο γένεσις. 
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500] {ΠΘῺ 15 5: Π1ρ016 δηα πηϊΐοστη, [6 ομ6 δηά ΟὨΪγ ρηποῖρὶς οὗ 116. 
ΓΑΙ ἔοιπτης οὗ 18 ἃγα τῃηδη δϑίδιίοηβ οὗ ἢδσ, ἔτοση [6 διρῃεδβδὶ ἴο (ἢ 6 

παν ΟΝ 

Ιοναϑῖ; ἔσοῦγ [6 δοι νι οἵ ἴῃς. πο] ]6ϑὲ ᾿η.6 ]16οῖ ἴο (ἢ ἑδιηϊεϑὶ νεβαρ65 
οὗ ναϑρεϑῖδθ]α Ὅσον. Τἢε ἄερτεθ οὗ :πιο]Πρθῆσα νασῖῈ8 ἸΏΝ ΕΥΒΟΙΥ 
ΔΟΟΟΙαΙηΣ ἴο [6 ἄσρτεα οὗ παρ]οδίίοη νὰ ἢ ταδίϊίοσ. [Ι͂Ιἢ της ὨΙρῃαβί 
ἰοστὴβ οὗ Ἰηἀιν! τ] οχιβίθηοα [ουρῆϊ μ85 ἴτε 6 5οοὺρθ ἴου 15 δοιν Υ, δηάᾶ 

[86 ἸΙοτεῦ τηοάδθϑ οὗ σοῃϑβοϊ οι θη 655 γα ἴἢ ἀπ6 Ξυ ογαϊ ΔΈΟΙ: Ὀαΐ 85 [6 
τηδίοσιαὶ θοημ ας στὸν {ρΡΏζΕΙ, [86 ΒΌΡτεΙΏΔοΟΥ οὗ ἱπουρῆϊ τᾶπε65, δα ἴδε 

ἀοπηηΐοη οὗ βϑηβαίοη ἂπᾶ ἀρρείςς βἰγεηρίῃδηβ; ΠΠΔΠΥ τεᾶβοη δηάᾶ 

τΠουρῃῖ, ἐνεη [6 ΕΙΡΏΘΓ τηοᾶδϑ οὗ βθῃβδῦοῃ, νδηϊβῆ, δηα πυίτ!οη δηάᾶ 

δτοντῃ δίοηα τοπηαΐη. Βαῖΐ 411 [656 οὐρϑῃ ϑιηβ 4.6 υἹἱα 1564 ΟΥ̓ ΟὁΠ6 5018 
ῬΠΏΟΙΡΙΕ οὗ 116. 

γε ΠΟΥ͂ ἢᾶνθ τοδοῃεά ἃ βίδῃάροιηΐ ψἤθησα 1 15 ΘΑΘῪ ἴο βοῖνθ [86 
ἀἸβηου 65 ΠΟ τὰ δποουηίογεα δὲ ἴα οιυϊδεῖ. ΟἸοα τοοορηΐδα παῖ, 

ΡΙαῖο Κηον οὗ Ὀπὶ οηα Κιηά οὗ 500], δῃᾶ 4}1] 15 βσιηοοίῃ. ΤῊ δβϑβθηζαὶ 

πδίυγα οὗ 500] 15 51:1210]6, 8ἃ5 τη ἢ ἴῃ (6 λασεάγμς, Κεῤμῥιε, αιὰ 7 »ι61:45 

8ἃ5 ἴῇ ἰ(ῃς ααεῶ. Ἡδποε ἰἰ 15 Ὀεϑιάθ [6 ροϊπί ἴο 8δ5Κ ψβ]οἢ οὗ ἴΠ6 

ἴῆγεα ραγίβ 15 ἱτησηοσίαὶ : Ρ᾽αΐο 15 ϑὀθικίηρ ἴο ὑγον [ῃδΐ 500} Πουβεὶ 15 

οἴογηδὶ, ποῖ (δὶ οογίδιη σοῦ οηβ δηᾶ διηςοίοὴ5 οὗ βου] δῖα ρευρϑίθδὶ, 

ΤῊΘ νἱῖα] ῥυϊηςῖ ρα ψΠΙΟΝ τηδηϊθϑίβ [56 1} ἴῃ [656 τηοάδθϑβ 15. ᾿πῃρ ο  5ἢ- 
ΔΌΪ]6, Ῥαξ [ῃ6 τηοάεβ {Πποιηβεῖνεβ ἅΓῸ [ΘΙ ΡΟΓΆΙΥῪ δηᾶ ἰγδηϑιθηΐ. 

(1) ΤῊ δῆβνοσ ἴο {π6 βθοοηά αιρβίοη 15 ἰο δ6 ἔουπά σι ἢ πὸ 1655 
6456. Τῇ ἡΟ]6 ατριπηθηΐ οὗ ἴΠ6 λαρά, ἃ5 ψὰ ᾶνε 56θη, ἀθα]5 νι 

500] φνψα οι]. ὙΠ ὮΝ (ἢ 15 οὗὁἨ σουγβα ὈΟΘΠΥ Δρροῦϊο5 ἢανα ποίϊμίηρ ἴο ἀο : 

ΔΟΟΟΓΑΙΏΡΙΥ Ρ]αίο δϑϑῖρῃβ ποτ ἴο ἴῃς θοάγ, Ὀδσαυβα [ΠΘΥ ΟὨΪγ ὈαΙοηρ ἴο 

8011 ἴῃ ΠΟΥ ὈΟΑΠΪΥ τοϊδιίίοη δηά τὨγουρῇ [ἢ15 αθεος ἢθσ. Νοίῃίηρ ψουἹά 

Ῥ6 ραϊπθά ὉΥ ρυγϑδυίηρ [6 ΔηΔΙγϑ 5 ΌΓΓΠΘΙ; ταῖθοσ [ἢ6 σουγδα οὗ [ἢ 6 
ἀἰδβουβϑίοη μου] θῈ μαιηρεγεᾶ ὉΥ ἰῃς ᾿πἰγοάποίοη οὗἩὨ πιαΐίεσ ψὨ]Οἢ Πδά 
ὯΟ0 Ὀραιΐηρ οὐ ἴῃ6 αιαοβίίοη δὲ 155886, [Ι͂Ὲἢ [6 λώεδις 1ὶ 15 ἀϊβογθηῖ ; 
{Πότ 1 ἰς Ῥ]αῖο᾽β Ὀυιβίμ 655 ἴο γίνε ἃ ρϑυ]ῃοϊορίοδὶ δη8]γ515 οὔ ἢ Ῥββίοτβ 
ἴῃ ἀυσϑίίοη : δοοοσάϊηρ!ν ΠΟΥ δῖα δϑϑιρηθαά ἴο 500], ψῃ]οἢ 15 [86 ΟἿΪΥ 

βϑδί οὗ οοηβοϊουβηθθθ. Εδοῦ ἀϊαϊοριια ἰ5 5864 ἔτοτι 115 ον βίδηά- 

“Ῥοϊπξ: [6 Ζλαείο ἴῃ αἰαὶρυῦηρ ραβϑϑίοηβ ἴο ἴτε Ὀοάγ, ῬὈεοδῦβε {Π6Ὺ 
᾿ ΔΙΪθ6 οτῃ [6 σογρογθαὶ σγοϊδίίοη οὗ βουὶϊ ; (86 λζεδιως ἴῃ σινὶηρ {Π 6 πὶ 

, ἴο ἴδε 500], θεδοδιιϑα ὈΟάΥ, 85 ϑιοῦ, 85 Ὧ0 σοηϑβοϊοῦθηθ85. ΤΠΘΓΕ ΟἿΪΥ 
ΓΔΡΡΕδῖβ ἴο δ ἃ ἀἰβοσθρδηου, Ὀθοδῦβα ἴῃ 6 δηδῖγϑιβ οὗ [6 λαοο 5 ἴῃ [86 

λεζδις σαττιϑα ουξ τοῦ {ΠοσγοΌρὮΪΥ : [Π656 ραβϑίοηϑβ θείοησ ἴο ὈΟάΥ, 

Ὀδοδυβα ψιπουΐϊ [ῃ6 ῬΟΔΙΪΥ Θηνιγοππιθηΐ ΓΠΕΥ σου] ποῖ δγῖ56 ; ἴο 5ου], 
Ὀδοδιδ6 11 15 ὈΥ 5011] δίοπε ἰπαΐ [ΕΥ̓ οαη Ὀ6 ἔεϊί. 

1 566 Ζήρισεμς 77. Α [0]]. 

αϑᾶῃ κρδδβεν πιο. 

-.-- τος ξ ος ἀμ δ,.. 
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Τῆυ5 1 Δρρδαῖβ πὶ 1 νγγεὲ 1πϑιϑὲ ΠΡΟ ἰγοδῃηρ Ρ]αΐο᾽β δ] θρουίοδὶ 
ἰδηρτιαρα ἃ5 Ρ]δ Ῥγοββ, Ὲ δ.Ὲ ἰοβὲ ἴῃ Π6ΙΡ 685 ῬθΥΡΙΟχ νυ ; Μ᾿ Ή1Π6 ὉΥ ἃ 
ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΕ ἱηςεγρτγείδιοη οὗ [ἢ 6 Τηθίαρ ἢ γα ἃγα σϑ  δαβθα ἔγοτι 411 ἀ1:- 
Οὔ] δηὰ 5μον Ρ]αϊο᾽β ἰβδομίηρ ἴο Ὅ6 Ῥεγίβοι Υ σοηῃδίβίεης δηά ρ1]1ο- 
Βορἤοα]. ὙΒΕΙΕ οδηποίῖ, 1 {π|ηκ, Β6 το ἄουδί ψὨοἢ πποιῃοάᾶ ἴο 
σἤοοβθ. Α5 Ηδραὶ οὔβεσνεβ, “ΤῈ Εἰ [86. ΡΙαϊο] νοῦ ἄθσ ὅθοὶα ἀδς 
Μεμβοβεη βαρ, (455 516 δἴηθη νϑγη ϊηξίρεη ὑπ πηνογηϊηβίροη ΤΠΘΙ] 
Παῦε : 50 ἰδὲ ἀ165 ΘΌΘΩΞΟ ἴῃ ΑἸ]ρε θη Ζι ὩΘἤΏΘη : 406. Ῥ]αϊο Ὀ6- 

Παυρίεις ἀδπης πἰοῃί, ἀ455 ἀἰα ὅ66]ε δι15 ζυγείθυϊδὶ ϑυ θβίδηζθη, Ζθί θυ οὶ 
Ὀίηροη Ζυβαιητηθηρεβοῖζέ 56γ.᾽ 

1 σοποϊπᾶς [ἢ15 βθοίϊϊοη ψι ἢ ἃ Ὀγοῖ βασι Ὀοιτονοᾶ ἔτοῖὰ [ἢ6 
ῬΔΡΘΙ ἴο ψὨΙΟΒ 1 ᾶνα ἁἰτοδαγ τείειτεά. 

Ιῃ Ζ γιασς 69 Ο--2 Ὁ 6 μάνα ἃ θεῖον εἶδος Δη ἃ ἃ θνητὸν εἶδος οὗὨ 
ψυχή : οὗ ψὮΙΟΙ θεῖον-Ξ- λογιστικόν, θνητὸν -- θυμοειδὲς -- ἐπιθυμητικόν. Νον 
ψυχή, ἃ5 5.10 ῃ, 15 ἀθάνατον : (πεγείογε ἴῃ6 ψογά θνητὸν οΔῃ ΟἿΪΥ τείεσ ἴο ἃ 
Ῥατγίσαϊαγ γοϊδίϊοη οἵ ψυχὴ ἀπά σῶμα, οἵ οροτγαίίοη οὗ ψυχὴ τ[ῃτουρ σῶμα. 
Θυμοειδὲς ἱμοτείοτε δΔηά ἐπιθυμητικὸν ἀἴα ποὶ ἀϊβεγεμὶ ραγίβ οὗ ψυχή, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ ΠΑΠΊ65 ἴογ ἀἰβοσεηΐ τηοάθβ οὗ [15 δοίη πτουρὴ σώμα : (δτ|5 θυ- 
μοειδὲς δῃὰ ἐπιθυμητικὸν λῖτῈ θνητά, Ὀθοδιιθα, θη [6 οοη)πηοίοῃ 

ρμεΐψθθη ψυχὴ δπὰ σῶμα οφᾶ565, [Π6Υ σεᾶ56 4150. 
ΤΒυ5 [86 ἀρρατγθης ἀἰβοσεράμου Ὀεΐνεοη ἴῃς Ζλασφίο ἀπὰ ἀλέοδμες 15 

ΤΟΟΟΠΟΙΪ6α, [Ιῃ [ἢ6 ομδ ἐπιθυμίαι ἅτε ἀ5οΠ6α ἴο σώμα, ἃ5 δτιδίηρ ΠΌΤ 

ςοπ͵ηοίοη οὗ ψυχὴ ἀπα σώμα: ἴῃ ἴῃ6 οἴΕΓ [ΠΟΥ δ. τόσα δοσιγαίεὶυ 

Δβοσ 6 α ἰο ψυχή, Ὀδοδιι56 [Π6Υ ἅτε δὴ δβεοθοη οὗ ψυχῇ [πτουρῇ σώμα. 
ΑΙβο ἴδ διρυγηθηΐ οὗ ἴ[η6 Φλαεάο 15 Θμ ΓΕ υπαβεοϊοα Ὀγ [86 [Ὠγοοζο]ὰ 
αἰνίβίοη. Α1] βουϊ 15 ϑρῖ6, ππιέοστῃ, δηᾶ ἰηἀοβίγαςι 16; θὰ ἴῃ οοη- 

ΠΟΧΙΟῚ ΜΠ ὈΟΑΥ 1 ἀϑββϑυμηεβ σοσίδίῃ Ρἤδ565 ΨΏΪΟ. ἅτε ἰδ ρα δηά 
ΟἿΪΥ οχίϑί ἰὼ τοϊδοη ἴο Ὀθοάγ. Τδὰυϑ9 «ΠπΠουρῃ τὰς ἐπιθυμητικὸν δηά 

θυμοειδές, ἃ5 ΒΟ, δῖα ποῖ ἱτητηοτίαὶ, Ὀδοδιθα (ΠΟΥ ἀερεπά ἔοσ {ΠΕῚῚ 
οοπίϊπυδηςα ΡΟ Ὀοάγ, ψΒΙΟΝ 15 πιοτία] ; γαῖ [6 νἱῖα]! ΡῬΠΠΟΙΡΙΘ6, ΜΝ ΒΙΟΒ 
ὉὈΠΑ͂ΘΙ 510 ΘΟΠαΙ ΠΟ. 5 ΔΘΘΌΓΤΩΘ5 [0656 [ΟΥ̓ΤΏ5, 15 Πητηοτία] δηα σοηηϊ165 ἴο 

Οχιϑί, πουρῇ ποῖ ΠΘΟΘΘΘΑΓΠΥ ἴῃ [6 θ84τὴη6 τηοᾶάθ. ἘῸΓ [τῆς τηοάδθϑ ἴῃ 

ΜΓ ΏΙΟΝ νι18] ἔοτος δοῖβ ὑπ ᾳδσ [ΘΠ ΡΟΥΆΤΥ σΟΠΙΟῺ5 ΔΓ ΤΑ Ή 5: 1ΟΤΎ, Ὀὰπΐ (ἢ 6 

δοίϊηρ' ἔοσος 1ἰ561{ 15 σἤδΏρ6 1655 δηά δἰογηδὶ. 

8 5. 4 οεΐδίον 9} 1ζ 9 ῬΉΎΑΕΡΟ ἐμ 116 ίαίορῆς δ γεζφ7. 

ΤὨΘ γγΠΟ]6 ΡΒΠ]ΠΟΘΟΡἣΥ οὗ Ρ]δῖο 18, ἃ5 1 δὰ ΠΗΠῪ σοην]ποεά, 56εἰ ἐοττῇ 

ἴῃ ἢ Ἔσχίδηί ἀϊδίοριιθβ. [{ 15 ἃ βϑυβίθῃῃ ψΒΙΟἢ ἴῃ 115 4] ἀδνεϊοριηθηΐ 
ουτὴβ ἃ ἤδπηοηϊοιι5 δηᾶ οοηδίδίθης ψβοῖθ, ψουκεᾶ οὐὐ ψ τὰ ἀη!}Ππρ 



. σόα αὶ ἀσόναν 

22 ἸΝΙΤΚΟΦΟΟΖΤΟΛΝ. 

Ἰορίςαϊὶ ργεοϊβίοη ἴοστα [15 ξιηἀδιηθηίαὶ ῥυηο10165.. Βαϊ 6 σδῃ ΒΑσαϊΪν 

ΒΌΏΡΡΟΒΘΟ [Πδἱ [15 βυβίεπι βρσδηρ 411} αἴ οὔσβ ἴῃ 115 πηδία γα οΟτρ] εἴθ 685, 
Πκὸ 4 πον Αἴμεθηρ, ἔγοιῃ 115 οὐθαΐου᾽ 5 ὑγαϊη. Ρ]αΐο 15 ποῖ ᾿πάβεά ψοηΐ 

ἴο τ ἄονῃ ἢ15 4645 Ὀεοίοτα [ΠΥ ἀγα ψῈ]}} ἰπουρῆϊς οαξ: υϊ ψ μη χὰ 
τεῆεοϊ σβεσα ἢ ἰοοῖκ ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡΏΥ ὉΡ ἀπά ψμεγα ἢ [εἰ [τ, 1 που] βθοῖα 
ΜΟΠΑΟΙΗ͂Ι ᾿ἰπΠἀ664 ΙΓ ἃ 56ε1|65 οὗ σοτῃροβιοηβ οχιθηϊηρ ΟνῈΓ ἃ Ἰἰοηρ [16 

Ῥεοϊοηροά ἰο οὔδ δηᾶ (6 βδίηθ βίαρε οἵ {πουρῆς. Οὐ ῥΠΟΒΟΡὮΥ, 
ῬΙΟΡΟΙ͂Υ 50 οδ]]164, Ῥ]αῖο 15 6 οὐ ρίπδίου δηᾶ ογϑαῖοσ. ὙΤῊῈ δα οΓ 

Οτεεῖς ἘὨΣΏΚΟΙΒ ἐπ [ΠΕΣ 5ίγυρείοθ ὉΡ ἴο [86 ἸΙρῃς δᾶ ἴθ οΚ ὕὑροῃ 
ἀἴνειβ ῥυηοίρ]65 οὗἨ ρτχοίοιπά δηὰ νἱίαὶ ἱτηροτίδηςε : ἴμ6 πδηλθβ οὗ 
Ἡεγακιειῖῖοβ, Ῥαγιηθηϊάθθ, δηά ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ ἃτα δϑβϑοοίδίθα τ] {πα 5 

- ΜΈΏΙΟὮ ἔοστῃ [ἢ 6 νΕΙῪ ἔγαιηθοῦΐ οὗ ΡΒ] ΟΘΟΡὮγ. Βαϊ Θδο οὗ [ῃ6 δαγ!εῦ 
ῬὨΠΟΞορΡΒοβ ἀνεὶς Ἔχοϊ ϑίνοὶγ οἱ ἢ οὐ ῬΘΟΌΪΑΓ ῥτποῖρ]ς6, 61 1π 115 

5ο] δι ου ἃ {τὰ ἢ Ὀεοδτηδ ἃ Δ]βεῃοοί ; ἴΠῈῪ δἀναποβα ομὲ δβρεοῖ οὗ [6 
{π|ἢ 85 1 1 ογα [Ὧ6 ὙΠΟ]6 : ἴοβα οὔ οπδ 5146 οὗ ἴδε 58ῃ1614 ἀδοϊαγθᾶ 

[Πδΐ 411 15 σοῆνεχ ; ἴποβα οἡ [6 οἴδοσ, 411 15 σοῆοανθ. ὮΙ ΟΒΟΡΩΥ ἢγϑί 

Ὀεδοδπηα Ῥοββὶῦ]α ψΏΘη ποῖα Ἄζοβθα ἃ συνοπτικὸς ἀνήρ, ὙΠΟ 54γν [Πδὲ 
ἴΠ656 τὺ} 5 ἃτῸ σοι] θηΐδγ, ἰῃαΐὶ ΘΟ 15 γα! !δοα ἴῃ [Π6 ΟἸΠΘΓ5. 
Απα ἤογα 1 οδηηοί ἔοσῦθασ ομοα τΏΟΓΟ ἴο αποίθ ἃ τϑιδικ οὗ Ηδρε δ: 
“γε τὲ ποῖ ἴο ἰοοῖκ Ὁροὴ Ρ]αϊοβ ἀϊδίοριιεβ. δ5 1ἢ 1 ψεσα ἢ15 σοησετῃ 

ἴο ρῖνα Θχργθϑϑίοη ἴο ΒΌΠΟΤΥ ῬὨΠ]ΟΞΟΡ 65, ΠΟΙ τλιδὲ ͵ὰ ΞΌΡΡΟΞΕ [ἢδὲ Ὦ15 
ῬΒΠΟΒΟΡΩΥ ψὰϑ δὴ δοϊθοίὶς βγϑίθηηχ σοῃδίσιοϊοα οὐ οὗ [86 ἰΌΠΏΘΊ: 
1. ΤΑΙ ΟΣ ἔοστηβ ἰῃ6 Κηοΐῖ ἴπ ψοἢ {Π656 οπμδ-ϑ 464 ἀρϑίτασς ὈΣΙΠΟΙΡ]685 

816 {1} υπϊδοα ἴῃ οοηῃογεῖα ἔοστα...... Ιη τῆς6 Ρ]αΐοηϊς ρὨΠ]ΟΘΟΡὮΥ ψὰ 

566 ΙΔ] Ο] ἃ ΡὨ]]ΟΒΟΡΠΕΙΩ65 ΟὗὨ Θδι]Π6ΓΣ τηθ5, Ὀὰΐ ἴἈΚΘῚ ὑΡ ἴηΐο Ρ]δίο᾽β 

᾿ς ῬΠΠΟΙΡΙ65 δηά [Πεγεΐη υπὶδεα,᾽ Ῥ]αϊοηῖβτα ἴῃ ἔδοϊ τγϑδ 1565 ΟΥ̓ σΟΠ01114- 

το ῬΓΏΟΙΡΙ65 ΒΙΟἢ 1η [ΕΙΣ Βαρδύδίοη 6 γα 20]} δηά νοϊά. 
το (ἢ15 Ροϊπέ οὗ υἱὲ ψ βδῃουϊ ἃ Ὄχρεοῖ ἴο ἥπά ἱπ Ῥ]αίϊο᾽β 

Ἐχροβίοῃ οὗ ἢ15 βδυϑβίεωη (1) ἃ ὑῇαβα ψΒογεῖη ἰῃ6 ὩΘΟΘΒΒΥ οὗ 50. ἢ 

ἃ ΤσΟὨΟΙ]ΠΙΔιΙΟη 15 ΤΕΟΟρΡΏΪΒ5Εα δηᾶ 115 ϑοσοιηρ  Βητηθηΐ ΤΟΙ͂Ο ΟΥ 6855 
εβεοίεα, ψΏ16 δὲ [6 βάῖὴθ {1π|6 προ  θοοἢ5 δηα ρα05 γαῖ σϑιηδίῃ, 

(2) ἃ ῥῇαβε ἴἢ ψΏΙΟ ῬΊαῖοβ βανεσα 56] οι οἰδιὴ Ὠδ5 τανθαὶεα ἴο 
τὴ {86 εκ ροϊηΐβ ἴῃ ἢ15 ΘΑ] ΠΟΥ [ΏΘΟΓΥ, δηα ἢ15 ὉΠΡρΑΙΔ ]6]6 ἃ τηρία- 

ΡὨγδίσαὶ Ἰηβιρηῖ 845 βυρρεδίεα ἴο δῖπλ [Π6 τειηθαγ. ΤῸ δὰρ δὲ οὔςε 
ἔγομλ ἴῃ6 οηε-ϑ θα οὐσάδηρθϑ οὗ ρτυερ᾽δίοηϊο ἱβουρῆξ ἴο 850 ρῥτοϊουῃά 
Δ σοΙμῃρτεῃοηβῖνα ἃ ὈΠΙΟΒΟΡΗΥ͂ 85 (6. ἰδίεσ Ρ]αιοηῖθη μου ἃ 56 οτὰ 

Ὀεγομᾶ (ῃη6 ΡΟΥΘΙ δνεὴ οὗ 8:10} ἃ βϑηϊ8 δ5 Ρ᾽δίο᾽β: [ῇδγα ἃῖὰ ἔδν 

ἰπἀεοα ψῆο οοι]ά ἢᾶνα τοδορεαά (ἢς [ηἰοσηγχεάϊαῖϊα δίαρε. ὟὟε τδΥ 

εχρθοῖ ἴο 566, Δηά 1 Ὀεῖενε νὰ ἄο 566 ἰῃ [6 ἀϊαϊοριαβ ονϊάδηος οὗ 
ἀδνεϊορηχεηΐ ἴῃ Ῥ]αίοβ [βουρῃΐ, ΏΙΟΒ Ῥάββθβ [Ὠσουρῃ ἀεβηϊία βἴαρεϑ, 
ΕΠΔΌΙΏρ τ5. ἰο ἀϊδίσίθαϊε (με Ρίαίοηίς νυ τπρθ ἱπίο (ἄγες ἀϊβεποι 

᾿ 
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Ῥοιοάβ, ΟΝ 1 5841} ἴδ (ἢ6 ϑοϊταίίο, (86 τηἱαάϊθ, δηὰ [6 
Ιαίου. 

ὕροι [6 ῥσϑοῖὶβα πδίυγε οὗ [15 ἀδνοϊοριηθηΐ δῇ ΘΓ ΓΕΙΥ ΠΕ δηά 
τηοδί πηρογίδης Πρ ἣὰ5 Ὀδοη τἤσονῃ ΟΥ̓ ΜῈ [Δοῖβοη ἴῃ ἃ τρδϑίεην 
56 7165 Οὗ 6554 05 ΤΟ ΠΥ ΡῸ]15ῃε6α 1η. [6 7ρωγηαὶ ὁ Ῥαϊοίοργ, νοἶβ. Χ 
Δηα ΧΙ. [5 ταϑι]]ῖ5, 580 ΔΥ 85: ἢ6 ἢδϑβ. γεῖ ρτοοθθαεξά, 1 οογά!!}ν 

δοοδρί ἰῇ [6 τηδίῃ; δηά 1 15 ἴοι [τἢὴ6 5βίδμάροϊηξς ψῇοἢ ἢ15 τὸ- 

ΒΘΆΓΟΠ65 ἢᾶνα δΙρονΜετεα 5 ἴο τεδοῦ [ας 1 ΠΟῪ ῬΙΌροβα ἴο ἰπάϊ- 
οδΐα ἃ οἰαβϑιβοδίίοη οὗ [ῃ6 Ῥ]αίοηϊς «ἰδίοριιθβ. 1 δῖ ΘΗΪΥ σοποοιηθά 
ἴο ψἶνθ βύςῇἢ ἃ ρἜηρσαὶ ΟΥΠ]ΠἸῊ6 ἃ5. Μ11 δηδῦϊα τς ἴο ἀοῆηε [Π6 ρεγιοά 
ἴο ΜΈΙΟὮ 1 οοποεῖνα ἴὰ6 λασεάο ἴο Ὀεϊοηρ ; ἃ [0]}1] δῃα]γβὶ5 ψου]Ἱὰ ἠοὶ 
5616 [06 Ῥγδδεηΐ ρΌΓΡΟβΘ. 

Αἱ [86 {πὸ Β6 ἤιθῖ τηοῖ ϑοίκσαϊθβ, [ἢ6 υπρδιῃϑίδοιςουυ τϑϑυϊξ οὗ 

Ῥ͵ΙΟΝΙΟΙ5 βρεουϊδίίοη δα 1 411] ρσοθαθ  Ὑ πο πηδα [ῃ6 γουηρ Ρ]αΐο, 
Ἶκ6 τηοϑὲ οὗ ἢ]8 σοῃίθιωροσαδατθθ, ἰονατβ ὈὨ]Οθόορῆϊς βοθρ  ΟΙβτη. 
ΘΟΚαίοθ βάν ἃ Π6ῚῪ ἱπηροῖι5 ἴο 5 Τπουρῆξ; 1 νὰ ἔγοτι τὰ δδΐ 
ΡΙαῖο ἀετινεά, δίοηρ σι 16 ᾿ηἰοισορδίοσυ τροίῃοά, (ἢ 6 ῥτηοῖρ]6 
ΜΏΙΟἢ αἤεγνασάς Ῥοσα 5 οἢ δρυηάδης ἔπι ϊῖ---ἰῃ6 ῬΠηςΡ]6 ἰδὲ Κηον- 
Ἰφᾶάρα 15 οὗ υηϊνουβαϊβ. ΤὨϊς 15 [η6 ργτθαῖ οοῃί ρα! οη οὗ [ἢ6 υππχείδᾶ- 
Ῥγδιοδὶ ϑοκτγαίθς ἴο τῃϑίρῃγβίοβ ; δῖ 11 15 ἴὴΏ ἴῇῆ6. παῃᾶβ οἵ Ῥ]αίο, 
ποΐ οὗ ϑοκγαῖθβ, [δὶ 1 δἰἰδϊηθα 115 {π|6 βἰρῃιῆοδῃοθ. Αμπά ὄνεὴ ψῈἢ 

ῬΙαῖο 1ἴ δὲ βγβί τουηδι θα Ῥάσγθη. [η- ἢἷ5. δδυ! θοῦ ἀιαϊορσιας Ρ]αῖο Ἔχοσ- 

οἶφ65 [86 Θχυρεσδηΐ βίσεηρσίῃ οὗ ἢ15 στονίηρ πουρῆϊ ἴῃ [86 ϑοκτγαῖς 
τοι μοά οὗ ἀοβηϊίοη: τχὰ βηὰ δρυπμάδηϊξ ὑγοΐηϊδε οὗ (86 τηδίοῃ]θϑβ 

ΔΙ ΓΙ5ΏΟ ῬΟΥΟΙ [Πδὲ 15 ἴο οοταβ, Ραΐ {{{|6 ΟΣ πο δάνδῃοε οἡ ἴδ 6 Ῥοβι οι. 
οὗ ϑοκγαίθϑ. δύο ἀϊδίοριιθβ αὐτὰ ἴῃς ΖωζγῥὝγομ, Ολαγριΐάος, Ζαςδές, 

δΔηα ΟἾἾΏΘΙΘ, ΤΔΟΒΕΥ οὗ 5124}} οοιηραβθβ δῃᾷ οὗ βῆρῃς ρῥῃΠΟΒΟρὮϊΟΔὶ 
᾿πηροτίδηοθ. ΤΉΘΥ ου]πληαία ἴῃ τἰῃ6 γοζαρογας, ἴὰῈ Ἰοηρεδὲ δηα τηοβῖ 

ὈΠΠ]|Π6πηῈ οὗὨἩ [6 561|65. ΤΏΘ656 ἀϊαϊορσιιθ5 σοπδεαςς [6 Βοκγαῖϊο ρογιοά ; | 
1ῃ. ἴβεῖὰ νὰ ἄο ηοΐ γεῖ βηά Ῥ]δἴο. 

Βυὶ ΡΙαῖο νὰβ ἃ {π||6 βοῆοϊασ οὗ Ἐογα Κ] εἰϊοβ : 6 54} παῖ ἴῃ [ΠΙῺρΡ5 
ΠΟ. δριάς ποῖ, θὰϊ ὄνοσ βυοίυδία δηᾶ δες ἀναν, ἴἤθγα οδὴ 6 20 
βίδα {πὰ ποὺ Ῥα5ὶ5 οὗ Κηονϊεάᾶρθι. Κπομίεαρα 15 οὗ ἴμαΐ ψὩ] ἢ 
δϑϊάος ἔτη δηὰ οβδηρεβ ποῖ, ἰζ ΠΈγῈ αχίβίβ βο ἢ ἴῃ [ἢ6 υμίνοβϑ. 
Απά ποῦ Ρ]αΐο ἀδβϑραὶγβ Ὧο Ἰοῆρεσ οὗ βηάϊηρ [Π]15 εχίβίθδησα, ἢ6 5665 11 

ἴῃ ἴπ6 ῥηποῖρ α οὗ υπίνοσβαὶβ, Βαΐ ποῖ ἴῃ ([ῃ6 αῃίνοσβαὶβ ἃ5. 6 τϑοεϊνρά 
[θη ἔτοιη ϑοκτΊαῖθβ ; ἃ σῇδηρα τηῦδί Ῥρᾶ55 ὉΡΟῺ ἴποῖα Ὀεδίοσα 86 Μ1}} 

Β6ῖνε ἢϊ5 δηἄ. ϑοκσγαῖθβ μδᾶ ϑαϊ4, 1 νὰ ψουἹα Κποῖ ἃ [Ὠἰηρ νὰ τηιϑὶ 
οΟἰθαῦ οὐγ σοηῃοθρίοη οὗ ἰξ ἔτοιῃ 4}} δοοϊἀδηΐδαὶ δία θυϊαβ ΜΏΙΟΒ ΤηΔΥῪ 
ὈὲῈ ρθουπαῦ ἴο ῬΑΓΟΪΔΙ ΒρΘΟΙ 68 οὗ ἴῃ6 οἶδββ: 1 τὰ νου Κηον 
ψΠαὶ 15 ἃ ἴτ66, ψα τισὶ ορίαίη ἤἄοτα [ἢ σοχῃρ]εϊδϑὶ σου ρατϑοὴ ἴτῆδί 

Ρ. 3 



34 ΝΤΕΟΔΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΟἿἿ ΘΧΡΟΓΘΏΟ6 ΘΏΔΌ]65 υι5 ἴο τῆᾶκα δὴ Ἵχῃδικξίνα σδίδοσιθ οὗ ἴδοβο 
ἰςυϊο5 ΏΙΟΝ ἅτ ηοΐ ΡΘΟΌΔΣ ἴο ΔΩΥ͂ Ρδτίίουϊαῦ το Ὀπὲ τ ΒΙΟΝ δΥ6 
σΟΠΏΟΙ ἰο 8]1, δηά ᾿Δοκίηρ ΔΩ οὔθ οὗ ψΏΙΟΝ ἃ (πὴρ ψουἹᾶ τοὶ 

6 4 ἰτ6. Τἢυβ Μ͵Ὸ 5841} ἢανε ᾿ταῃῃηθᾶ ἴῃ ΟἿ πη [ῃ6 ἀοβηϊ οι 
ΟΥ Ἑοοηοερί οὗ ἃ ἴτεθ, δῃἃ ΠΟῪ γὰ βᾶνε 500} Κηον]εάρε οὗ 1 85. 15 

αἰίδη8 16. Βαϊ (15 οοπμοδρέ 18 5ΙΙΏΡΙΥ 84 Τβουρϊ ἴῃ Οοὐσὐ οὐ τηϊη, 
1 Βᾶ5. ΠΟ οχίβίδηοα οὗ ἰζ5 οσῃ : ἰἴ 15, 8ἃ5 Ρυοίδροσαβ σηϊρῃΐ [611 15, 
ἀουΙΥ ὑϑι ϑιΔἘ8] ; ΤῸΓ Ὁ 15 ἐοσιμλεά ἔγομῃ [86 ᾿πλργοϑβϑίοηβ ρσοάυςσθά 
ὈΥ δῇ δνει-ομδηρίηρ οὔ͵θοῖ ἀροὴ ἃ βυρ᾽οος τπδΐ 185 ὭΘΝΕΙ οοηβίδηϊ: 
1ὴ6 ᾿τπᾶρὲ οὗ ἃ Βιεηρ ἰηβθοῖ ἴῃ στυηπῖηρ ἩγΑίοσ 15 ποῖ τΏΟσα ΒΔ ΟΥΥ 
1Π8ῃ [ῃ6 ΡετοθρίοηΚ ἴσοσ ψὨΙΟὮ ΟἿΣ ἀοβηΊοὴ 15 ἑοσηςᾶ, Κηοσνεᾶρε 

ἀδιηδηαϑβ ἴογ [15 ΟὈ]δοῖ ἃ οοῃβίδηϊ βε οχιβίεηϊ νου. ΤῊΪ5 1εα Ῥ]αΐο ἴο 
[ῃ6 γροπίαβιβαϊΐοη οὗ ἴῃ6 υηΐνευθαὶ. [Ι͂ἢ ρΐἷδοβ οὗ ἃ τηθῃΐαὶ οοποορί 

ἀεηνεά ἔτοι ρα ουϊδιβ ἢ6 ρῖνεβ 05 Δ 6556 [18] 168 ὉΠΟΥ͂ ἴο [86 Ῥδτί!- 

ΟἸ]4τ5, νογθοῦ 1 1 [η6 οαυϑθ6. Τῆρβα 1ἄθα5, θείηρ ν Δ ]Ὺ οχιϑίεηΐ, 
οδῃ Ὀ6 οδ]θοίβ οὗ πὰς Κηονοᾶρα; δηᾶ [Π6Υ βεγνεα Ῥ]δΐο ἃ5 ἃ δεσμὸς 
ὙΠΕΥΘ ἢ ἴἰο τηραϊαίϊα Ὀεΐνεθη [86 ᾿πατλονδῦ θα ὉΠΙῪΥ οὗ Ῥδιτηθηϊθ5 
δηα [(ἢς ᾿ἰμλ11655 Ρ]υτα γ οὗ Ἡ δα] οῖοβ. Ὅε οδηηοῖ, 88γ5 Ῥ]δΐο, Ἷοἰθᾶσ 

αἱ ὁπ6 Ὀουπᾶ (Π6 ριυ] θεοίνθδη ἕν δπα ἄπειρα, Ὀεΐνεοη [ἢ6 ὈΓ 14] ὉΠ Υ 
δηα τὴ6 ᾿ηδηϊῖθ τυ τας οὗ ρδγίοι]δῖβ 6 ΠΕΘΩΑ͂, δ5 ἰπιθιτηθαϊδίθϑ, 
πολλά, 1.6. 4 ἀεβηϊία ὩυθῈΥ οὗ οἶαβ5565, ῥγοσεεάϊηρ ΌΥ ρτδάμδιν 
ψ]ἀθηϊηρ ΡΈΠΟΓΙΔΙ 5. ΟῺ 5 ἔγοιῃ (ἢ6 2ηβἜηιας ςῤόσίός ἴο ἴῃ 411-Θι υδοὶηρ 

ὉΠ : δηα ΘΔ 0} οὗ ἴμ656 οἶα5565 τϑρσθβϑθηΐβ δὴ 1468. 
ΤὨΙ5 15 ἴ(ἢ6 5βίαρε οὗ [86 τηϊάά]ς Ῥ]δίοῃιβιῃ: 85 γεῖ [06 ἰάδαϑ 86 

ΒΙΓΊΡΙΥ Πγροβίδϑιβδί!οῃ5 οὐ δυεῖν Ἰορίοαὶ οοποορί. (οηβθαιθη!ν τα 
, μά τὰ [ῃ6 Αφῤκεόίῥ δὰ Ἰάδα οὗ δυεῖν βτοὺρ οὗ οὐ͵δθοϊβ ἀδεηοίβα ὉῪ ἃ 
-- Οἰδββδηθ, 8 αν δἱ ἴῃ68 ἴορ οὗ [6 5.α]6 ἴῃς αὐτὸ ἀγαθόν, τε 
δανε Ἰἄεα5 οὗ καλὸν δίκαιον, ὅζο., Ἰάδα5 οὗ παίιταὶ ορ]θοῖβ, 146α5 οὗ 

, σκευαστά, θ66ς5, [4}0]65, ὅζο., 14645 οὗὨ το]αίΙοη5, ρτοδΐ, 5:14], δαυλὶ, ὅζο., δηὰᾶ 

1Ἰά645 οἵ κακὸν ἄδικον ἀηά [Π6 Κα. ὙΒΟ ρῥδγίου]δῦθ ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ΒΤΟῸΡ ἀετῖνα 
ΠΕΣ πδίυσε δηᾶ δχίβίθησα ἴσοι ἴΠ6 ἱπηηδηξης6, παρουσία, οὗ τς 168. 
ΤῊ Αεῤωδί[ῥ ἰα ἴῃς ομεῦ Ἔχροηδηῖΐ οὗ 115 ρῇδϑε οὐ Ῥ]αϊοἶβ τρείδρυβίοβ : 

10 5 αἶθο τερχθβεηίεαᾷ ὉῚ ἰῃ6ς φδάσείγμε, «διγγιῤοείμηι, δια οἰἴδεῖβ : 

ι ϊ5. τηδίη αἰβηρι 5ῃϊηρ ἙΠατγδοίοσίβιϊοβ ἀτὸ (ἢ6 Δβϑιρθοη οὗ δὴ 1ἄθα 
ΙΟΥ ΘΥΕΙῪ ΡΊΟῸΡ οὗ ρῥαγίίουϊδθ, δηᾶ (ἢ6 Ιηῆδγθησα οὗ τὴς 1Ιῴθα ἴῃ 

[ὴ6 Ρδγίίου]αῖθ, 4150 Θχρσοβϑεα δ5 (ἢς ρασγίοἱραίίοῃ, μέθεξις, οὗ [6 

Ῥαγίουϊαῦ ἴῃ (6 1468. 
Βυΐ ῬΙαῖο Ῥγδβθη ν πη 5. τεάβο ἴοὸ ὈῈ «55 586 τι ἢ [815 ἜΧργοθσ- 

5Ϊ0η Οὗ [15 ἰδοῦν: [(μ6 αἰβηου] 65 δηᾶ ἀεβοϊθηοῖθβ ἢ6 5665 {μογϑίῃ 

816 βίαἰβα 1 ονεγ οἰ ταϊηρ' ἔοσοα ἴῃ [6 δα] οῚ ρατὶ οὗ ἴῃ “Ζ γηιοριξαες. 
ΤὨΘ ροϊπίβ ψΒ]Οἢ ΟὨΙΘΗ͂Υ ἀοτγαη δα οοτγτεοῦοη μετα (ἢ6 σοπίεηίβ οὗ (Π6 

“ὦ ᾳ Ξ 
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ΤΥΤΡΟΡΌΟΤΊΟΝ, 83: 

1464] νου δηα [Π6 σοϊδίίου θεύνγθθη ἰάθας δηἃ ραγίοι]αῖθ. ὍΣ 1158 οὗ 

Ιά685 15 ἰάγροὶν τεἀποεα, Γ[Βουρἢ 1 15 ποῖ ΘΑϑΥ ἴο 580 Ῥσεοίβεὶυ ἴὸ ψῇδῖ 

οχίθηξ : ἰηϑἰθδα οὗ δὴ 16 σοΟΥΓΟΒΡΟ αἸηρ ἴο ΘΥΕΙΥ ΡΤΟῸΡ οὗ ραγίϊου δῦ 

6 ΠΟΥ͂ μᾶνα ΟὨΪ δὴ ἰάεδ [ῸὉΓ ΘΎΕΙ ΡΓΟῸΡ ὙΒΙΟΩ 15 παίϊυτα!ν ἀπά 
ποῖ διθβοῖα !ν ἀείεστηϊηδά ; (ἢπ|5 4]1 1Ιἄάεας οὗ σκευαστά Ατ6 ΔΡΟΙ]5Π66, 
Νοχί τ δίοηϑ ἀῖδ γοαιοςά ἔσομ [6 Τὰηκ οὗ 1Ιἄδας ἴο [ῃαΐ οὗ πηΐνουβδὶ 

Ῥγϑαϊοδίθβ, οσ, δἃ5 Ασιϑίοι θα νου] δαν, οαίθρουα5; 50 [δ΄ γγὙὰ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ 

Ὦδγα ἰάδδ5 οὗ ρτεαὶ δῃηᾷᾶ 51:14}}, δα 18] δηα ἀου]6, δηά 50 οι. ΕἸΏΔΙΙΥ 

Ιἄθαϑ5 οὗ πθρδίοηβ αὶ ΔΡ0]15ῃη6 4, 5010} 48 6Υ]], υαη͵ιβί, ὅο, ὙΠΟ͵Θίοσα 
ΟἿΘ ρτοδὶ οὔ θποη οὗ [ἢ6 βίαρα ἰο ψὩ]οἢ ἃ ἀϊδίοριια Ὀεϊοηρβ Μ11 θὲ (6 
Ὠδίυχα οὗ [6 Ιᾶς45 [δἰ 816 Δϑϑιπ)θα ἴῃ 1{. 

ΤῊ6 βθοομα ρῥοϊῃΐ 15 ὯῸ 6855 ἱπηροτίδῃηϊξ, [Π6 τοϊδίίοη θοΐτσθθῃ [ἢ6 

1464] δηῃά [(η6 στηδίθσιδὶ νου, [1η (6 τηϊδάϊα ρουϊοά [6 1ᾶῴθα δχιβϑὶβ 
(α) ἰτδηβοθηεῃία!γ, ἐν τῇ φύσει, (β) ἱπητηδηθηΐ ἢ [ῃ6 Ῥαγιο 1475. 

Τὴ ἴῃς ρετὶοά ἴο ψΙΟἢ γα ἢᾶνῈ ΠΟῪ σοί, [86 Ἰδηβοθηᾶθηίαὶ δχιβίεηςοβ 
οὗ {π6 [ἄθα δίοῃβ 15 δ] ουσϑᾶ ; [16 Ῥγ οι] γ5 ὯὨῸ ἸΟΠρΡΘΥ ραγιοῖραία ἴπ [ἢ 6 
1464, Ῥὰξ δῖε τεραγάβα δ5 Ἷορίθβ, μιμήματα, οὗ 1ἴῃ8 ἰάξδα] ἐγρ6, παρά- 

δειγμας. Ιῃ [Π]5 ΜᾺΥ [ῃη6 οὐ͵θοϊίοηβ ἐοσγηδίθα ἴῃ ἴῃἢ6  ωγηιθρΐαος 
αραϊηδὲ [6 φάτ] ογ δοοουηΐ οὗ [6 τεϊδοῃ Ῥεῦνγεεῃ ἰἄθα δηα ῥοῦ ]ΑΓ 
816 ἀνοϊἀβᾶ, ΟἾΠΕΙ ομδγδοίοσ βίῖοβ οὗ [η6 ἰαίθσγ Ῥ]διοηΊβτη, 45 ἰῃς6 δηδὶγ- 
515 οὗ ὄντα Ιηἴο πέρας ἀηα ἄπειρον ἴὴ [6 Ζλζοδως, ἀπα ἔπ 6 5111 βυθοῦ 
ΔΏΔΙγ 515 οὗ ἴῃς Ζ ριαεμς, ἡβεα ποῖ ἀδίαϊη ἃ ἤέγα ; βίηος (86 οὐ ͵ βοὶ οὗ 

1ῃ6 ἐοτεροίηρ βίαϊεηθηΐ 15 ΤἸΏΘΓΕΙΥ ἴο πα Ἰοαῖα [ῃ6 ἀενοϊορτηθηΐ οὗ Ρ]δίο᾽ 
ΒΥΒΙΘΙΏ 50 ΔΓ 85 15 ὨΘΟΟΘΘΑΙῪ [ῸΓ ἥχίηρ [6 ροβιοη οὗ [6 λαόάρ. ΤῊΘ 

Ἰλίου τωϑίρῆγϑις 15 Ὁπίο] δα ἴῃ τὰς “δ αγηιομάες, δοῤλῥεί, απ λίζδις, 
Δη4 σοηδυμημηδίοα ἴῃ (ἢ 6 Ζιριαεις. 

Ουϊάεα ὈΥ (π656 ἰαηάπλατκα τὰ 5841} ἢπά 1 πὸ Παγᾷ πηδίζοσ ἴὸ 
ἀοίειταίηθ (ἢ6 Ὀδδυηρθ οὗ (ἢ6 λασεάρ. Τὴ 1τῃ15 ἀϊαϊοριθ τὰ Πᾶνα 
δ Ιἄ6α οὗ ἴσον (74 Α), μέγα (1οο Β), σμικρότης (1οο Ἐ), ὅζο, ΑἸδο ψὲ 
Βανα [Π6 1ῴδθα ἀεβοσι θεά 45 ἐν ἡμῖν ἃ5 ΜῈ} 85 ἐν τῇ φύσει (1020) Τδαΐ 

5. ἴο 58, ἰπ ἴῃ6 άσεδο (1) γα 566 ἰᾶθαϑβ οὗ τοϊδίίοηβ, ἐμβουρ ἰάδα5 
οἵ σκεναστὰ ἀο ποί οςουτ, ἀπά (2) ἴΠ8 4685 ἅτ ἱτωτηδηθηΐ ἴῃ ρατιίου- 
ΪατθΒ. ΤὮΏδβ6 δῖα 0 ὉΠΙΔΙΞ(ΔΚΑΌΪ6 τηδιῖζβ [μὲ [6 αϊαϊορας Ὀεϊοηρϑ ἴο 
[ἢ6 ῬΙαϊοηίβτη οὗ ἴῃς Δ εῤεῥἧὝε. 

ΤῊ τ οίδρῃγϑβιοδὶ ἀοοίτης οὗ [6 Φλαεαο 15 ἰὴ ἴδοι Ἰἀθηςοδὶ τ} (Ὠδΐ 

οὗ [δς Αεῤμδίζ, ΑἸ λουρΡὮ 1 15 1655. Ῥσεοίβαὶν ἔοστηι]δαϊοα, ὙΤΏδ οδγάϊηδὶ 
ΡοΪπὶ ἴῃ δδοὶ ἀϊαδίορτια 15 [86 εχϊβίθηςσα οὗ {Π6 1ἄθαϑ 85 [6 5016 ὈτΠΟΙΡΙ6 
οὗ οδιιϑαίίοη δηὰ [ἢ6 οὴς οὐ͵εοϊ οὗ ἔπι6 Κπονιθάραθ. [Ι͂᾿ (86 λσείο 
ἰηαεοα Ῥὶαίο ἄοθϑβ ποί ὑσίηρ ουΐ 1η ἀεβηϊϊ ἰδηριαρα (ἢ βυθοτγάϊηδίίοη 
οὗ ἴ[Ὡε6 οἴδεν 1ἄφαβ ἴο [6 αὐτὸ ἀγαθὸν ἃ5 [26 5ΌΡΓΟΠΙΣ δοῦγοθ οὗ 4]] 
οχιβίθηςθ, Βυΐ [ἢ15 15 βοῖ ἀπ ἴο δὴγ ἀϊξοογάδησα οὗ [ἤφοσγ, Ραΐ ΟὨΪΥ ἴο 
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36 ΤΥΤΚΟΦΟΌΤΙΟΝ:; 

ἃ ἀϊθεγθηοα ἴῃ 1ῃ6 ᾿τητηδάϊαϊς οΟΡ͵θοῖ. ὙΤῊΘ ΒΌΡΓΟΙΔΟΥ οὗ [π6 αὐτὸ 
ἀγαθὸν ἴῃ ἴῃς Ζλασαρ 5 Ὁ]ΔΙΉΪΥ ᾿παϊοδίεα ἴη [6 ἔδοϊ (δαί τὸ βέλτιστον 

15 ροβίυϊδίεα 85 [6 υἱπιαῖα αἰτία, ἴο ΜὨΙΟΝ 4}} ΟἾἾΟΙ οδιι565 4.6 ΤΏΘΓΕΙΥ 
ΒΘ ἀἰατγ. Μοσδονοσ ἃ βυῃίμεϑιβ οὗ ἴῃ656 ἴγγο ἀϊδίοριιθ5 Μ11 5ῃον 
15 [η4ἰ Ῥ]αῖο 15 ψψουκίηρ Οἱ ῬυΘΟ 5 οΙν [86 58Π16 165 ψΏΙΟΝ Π6 αἴεγναγαϑ 

[Ό]Πονβ τῇ ἰἢ6 δ άϊόως αλᾷ Ζίριασς. Τὰ ἴὰ6 Φλαραρ ὯῈ ἀδοίαγος (ἢδί 

411 τ[ηϊηρϑ5 ἅτ ογάδγεα ΌῪ νοῦς ψοτϊκίηρ ἐπὶ τὸ βέλτιστον. Βιΐ πῆηδὶ 15 [86 
“Ῥεϑὶ᾿ δ ΡΥ ψϑδὶ βίδηαδαζαά δὲ ψὰ ἴο ἀείοιτηϊης Ὁ ΤὨΘ Δῆβνου 15. Ἰη6]- 
οδίβα ἴῃ [6 εῤωδίῥϊε: τῃ6 εἰποϊδηΐ δπα ἤπδ] οδι565 γα 1πα 5 σι 5 ΠΔ ΡΥ 
ὈΙεηπεα ἴῃ (Π6 αὐτὸ ἀγαθόν. ΤὨ15 Ἰἀδηςβοδίίοη 15 ρσορηδηΐ Ὑ1 ἃ 
ΒΙρ.ΙΒοδηοΘ ὙΙΟῊ 15 ποῖ ΠΥ Ὀτουρῆξ το ΠΡ υη0}} γγὰ οοηα ἴο [Π6 
Ζρηαδμξ; χΏΘΤα, Ὀθμι γα [86 γε 1} οὗὁἨ ροδίοδξ δια ὑτοϊάθευ, γα Ῥθῃο]α [ῃ6 

ὈΠίνεῦβα 85 [86 Ξε ανοϊαϊ οι οὗ δρϑβοϊῖα νοῦς, Δοεοτάϊηρ' ἰο [26 Ἰησλαίαᾶ- 
Ό]6 Ἰατνβ οὗ 115 οὐγεα βαΐυσθο. ΤΠ βἰδηάασγά οὗ τὸ βέλτιστον [Π6ὴ [165 [ἢ 

[86 παΐυγα οὗ νοῦς : δηά νοῦς ἴῃ Ορεζαίίηρ ἐπὶ τὸ βέλτιστον 15 ΟΙΚΙΏΡ 

ουἱ 115 οὐ Ὀδῖηρ. ὙΤῊΙ5 15 ΨΥ [Ὧ6 ΡΒΙΠΟΒΟΡΊΘΙ πιυβὲ 566 Κ ἴο Ὀά56 ἢ15 
ΤΩΟΥΔΙΥ Ὁροὴ εορ Πο οὗ 1[ῃ6 ἀγαθὸν 1[561[;- ἔὉΥ Π6ῖ6 15 Ὧ0 ΟἾΠΟΓ 

βίδπαδγα οὗ ἜἌσοθθηος (Πδη (6 Ἰατγϑ οὗ για Βείηρ. 

ΤΠς ΓΠοτουρὮΪΥ Ἐοσα κ] εἰΐθδῃ σοησδρίοῃ οὗ ἴ6 Ῥβεηοιηθηδὶ που]ὰ 
5. 8150 χυϊζα ἴῇ Κοόριηρ ψ (6 Αεῤμό[ε ΤῊ τῆ 5ηδάονυ τοαὶπὶ οὗ 
ἴῃ 6 56 ῃϑ:0 16 [86 5ουΐ ροα5 δϑίσαυ εν] ἀθοσχεά δηάᾶ μεξορρεά ἴῃ [86 ψὨΙΠ] την 

εὐάγ οὗ υῃϑυβϑίδημ δὶ ρῃδηϊοιηβ--- ἀμενηνὰ καρηνα---ἰῃδὶ [χοπρ δύουπά 
Βεσ. [Ι͂ἡ [ἢ15 ἀου 1] τερίοῃ, πλιᾶνναν Ὀθεΐνεθη Ὀοίηρ δηᾶ ποῖ θοῖηρ, 588 

δ ΟἿΪΥ ρ,ῸρΡῈ ΒΕ ΜΑΥ ὑπᾶθυ [ῃ6 ἰτοδοῃοσουβ ριυάδησα οὗ ΟρίῃΙΟΗ. 

Απά ἢοῖα 6 ὩΔΥ ποίθ δῃοίθμευ οπαγδοίθγιβις οἵ [ῃ6 τηϊαα]ς ρετοά, ἱῃ 
[86 ΑΌβθποθ οὔ δΔηγ ὑϑδ}ν 56 005 δἰἰδηιρί ἴο δοσοιηΐ ἴοσ [16 εχίβίθηςε οὗ 

ΔΡΡραῖθῃΐ δχιβδίδηςα οὗ Ῥῃθῃοπηθηα. Ρ]αΐο ἄοβϑβ ποί δί]ν ἄδην [ῃς οχιϑῖ- 

ΟΠ ρΏ06 οὗὨ [Π6 γ᾽ 5016 μου], ἂἃ5. ἴπ6 ΕΠθδίίος ἀϊ4; με δϑβϑίρῃβ ἃ ἃ βδοτί οὗ 
Ἰσμοηληϊοι5 Βα αχίβίθησα : θαϊ ἢ6 ρῖνεβ 15 0 Ἔχρ δηδίίϊοη οὗ 1 θεγομά 
ΒΌΟὮ νΔΡΊΘΙΥ τιοίαρμοτοδὶ ρἤγαβοβ 88 " ραγίοραίίοη ἴῃ ἴΠ6 Ιάεα5᾽. [ἵί 
15 ποῖ ὉὈΠῸ] 15 Ιαίεβδὶ ἀϊδίοριιθβ [δὲ ἢ6 5βεῖβ ΒΙ 561 σεβοϊ ἴον ἰοὸ ἀ64] 
ἢ (ἢ]5. Ρσόθίθη. Ἐξ ἤδνοσ τϑοθᾶθϑ ἔτοσὴ ἢ15 Ηδγακιοιϊθδη νἱεν οὗ 
Ῥῃθποσηθηᾶ; Ὀὰΐ Ὧ6 Τοοορηϊ565 [μα [ΠΘῚΓ ΔΡΡΘΔΣΔΠΟΘ 15 ἃ ἔδοϊ τεαυτηρ 

(86 τηοβῖ ἱπογουρῇ Ἰῃνοϑ  ρδοη. 
ΤῊΘ ροβιοη οὗ [ῃς άσεάο σιϊὰ τοϑρεθοῖ το [Π6 νεχϑᾶ απεβάοῃ οὗ 

Ρτεαϊοδιίοη 15 ΝΕΙῪ 1ηἰεγεϑηρ. [Ιἢ [Π6 Θδ]ΠοΥ ἄδγϑ οὗὨ ΡῬὨΠ]ΟΒΟΡΆΥ, ἴοσ 
ἔλαϊ! οὗ δΔἀδαυδῖα Ἰορίοδὶ δηδὶγϑὶβ, [Π6 ῬΕΓΡΙΕΧΙῪ βυσγουηιηρ [815 δα] ες 
γγ85 50 ρτϑδαΐ [δι {ΠῚηϊκουβ οὗ τηοϑῖ ορροϑβιίία ἰδ ημάθποῖθβ μα θη ἔοσοθα 

ἴο ἄδην [ἢ6 Ροββι 1 ΠΥ οὗ ρῥγεαϊοδίοῃ δ᾽ιορείῃει---δὶ τηοϑὲ 1ἀθηςςδ] ῥτο- 
Ῥοϑι!οὴ5 σου Ὀ6 δαπηεα. Ἑτοιὰ (ἢ 6 ἢτϑι Ῥ]αῖο ρεγοεινεα [ἢδὲ [ποτα 
οοὐἹὰ 6 20 ϑβοιιηᾶ Ἰορίοδὶ ΟΥ τηϑίδρῃγϑβιοαὶ 8515 ἴῸΥ ἃ ἄορτηα ψὩ]οἢ 
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ΜΟΙ] ΤΟ ΕΟ, Τοάβοὴ 0.56655 Δηα ἰληρταρα ᾿πρΟσ5 1016. [ἢ Φλαεάο 102 Β, 
6 Ὦανα 15 ΘΑΥΠ ΟΣ νἹ6 οὐ 1(ἢ6 συ ͵ ]οεο. ὙΠαίαενοσ τὰ ρῥγεάϊοδία οὗ δῃ 
ΟὈ]εοῖ 15 ῥγθά!οδθ]α οὗ δυο οὐ͵δοὶ ΌΥ νιτίαα οὗ (86 ἱπηηδηθηοα οὗ (Π6 
1464 {Ππεγείῃ; ΜὙὸΟ 9411} 1 Ὁ ἃ πδίηθ ἀδηοίϊηρ (86 διαί οὗ [6 ἰάδᾶ: 
τούτων τἄλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν. ΤΙ 
δοϊ ΜΏΘη ψὰ 58 ὺ “ ΘΙΣΏΣΩΪΆ5 15 5114], [015 15 ΤΩΘΙΕΙ͂Υ ἃ οοηνεηϊθηξ 6χ- 
ῬΙΘΒΒΙΟῺ ΤῸΣ “ Βιπιτηϊας ρδυίδαϑ οἵ [6 1ἅ6α οὗ 5:14} 655᾽, Αὐσοοτγάϊηρ]Ὺ 
[η6 ἵνο 5βἰαϊθιηθηῖβ ΙΓ Π1145 15 5114], " ΘΙ Π185 15 στθαῖ", [Πουρἢ σοη- 

{δ ]οίουυ ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται, τα ποὶ σομ ΓΔαϊοἴογν ἰῃ ἔδοῖ; 0 {86 Ὺ 

ΟἿΪΥ 5ΙΡΏΠΥ (μδῖ 5᾽ πηηγ145 ρδγθοραίαβ ἴῃ θοίῃ 1645 : ἴῃ σοιῃρδιηρ, ἈΣΤᾺ 
ἴο ϑοκταίθββ ψε ἀδβϑδιριαῖα ἢΐπλ ὈῪ [ῃ6 ἐπωνυμία οὗ μέγεθος, ἴο Ῥῃδεάο ὉὈὉΥ͂ 
[Παἴ οὗ σμικρότης. Μοτοονοῦ [ἢ6 δχργθϑβϑίοῃ ὁ ΘΙ ΠΊΠΩΙ8 95 15 5ΠΊΔΙΙΘΣ ἴδῃ 

Ῥηδοάο᾽ 15 ΟὨΪΥ ἃ σοῃνθητοηδὶ ῥῆγαβα βιρηϊγιηρ [μ4ὲ [Π6 σμικρότης 1ῃ 

ΘΠΏΙΏΪΔ5 15 511416Γ ἴδῃ ἴπ6 μέγεθος ἰῃ ῬΏδΕάο ", 
ΝΟΥ, ΒΟΥ Εν ΘΓ ΒΡ ΟΤΙ͂ΟΥ [ἢ 15 ΘοποδρίΊοἢ τηδύ Ὀ6 ἴο [Πδὲ οὗ ΑΠΕΒΕΠΘΉ 68 

Δ πα οἴοῖβ ψῆο ἀξδηϊθα ρῥτγϑαϊοδίίοῃ, 1 15 ρ δίῃ [μὲ 1 ἀοο5 ποῖ σϑα]]ν 
τοῦ ἢ} [6 νἱῖα! ροῖηί. ΤῇΘ σψΠοἷ6 ρυΖΖὶα ἄσοβα ΕΌΤΙΩ ΕἸΤΟ θοῦ 5 ΠΟΙΟΠΒ 
Δθοιξ ὃν δη μὴ ὄν; ἴῃ6 οσρυῖα ἐστί νγὰβ οσοποεοϊνεα ἰο ἀξηοίε :ἀθ πον 
ΔΩ νοδ0]6 οχίβίθηςθ, ΜὮ16 οὐκ ἐστι ᾿ΏΡ]166 δρϑοϊία πεορδίϊου--- 
αὐϑίταςς ποῃ-οχἰβίθθοθ. ΤῊϊ5 15 [26 ΡῬγοῦ θὰ ψΏΙΟΝ 15 μαηά]εὰ σῇ 

ΒΟὮ σοηϑυτϊητηδίθ 511} ἢ ,δοῤὝϊού 240 Β οηνατάβ. Βυΐ ἴῃ [86 Ῥάσεαο 
Ρ]αῖο ἰβ 50 [87 ἔγοτγ δρρυοδοίηρς [815 αυδϑίίοῃ ἴμαΐ ἢ ἄοεϑ ποῖ Ἔνθῇ 

Ῥοίγαν (ῃ6 5115 650 σοπῃβοϊουβηθθ5 (δαὶ ᾿υ5ὲ ΠοΙείη 1165 (η6 ἀπο ουϊίν ; 

ἮὯδ δᾶ5 ἴῃ ἔδοϊ Ἔενδᾶδβά, μοί βοϊνεά, [Ὡς ἀπορά. ἨἩδῖα δραὶη ([η6 Φλασείο 
ΤΑῊΚ5 [561 ψ ἢ (6 ἀεῤμόἧς. ΤῊ [ἢ6 Ἰαίίεσ (477 ἃ [011.}) ψὲ βάν [8 
αἰνιβίοη ἰηΐο ὄν, μὴ ὄν, ἀμ τὸ μεταξύ, Ὀδϊηρ τεβρϑοίνεὶν (ῃ6 οδ]δθοῖβ οὗ 
γνῶσις, ἀγνωσία, αι δόξα. Ιῃ [ἢ158 οἰαβδιβοδίίοη ὃν 5ρηῃῆεβ δρϑβοϊυΐα 

Θχίβίθηςθ, μὴ ὃν Δ᾽ϑοϊαΐα ποη-Θχιϑίθησθ, ΜΏ16 τὸ μεταξὺ σοΙῃρτομοηάᾶς 
811 ῬΡῃεποίῆθηδβ. Νοῦν δ Ποιρῇ ἃ 56} 51:016 οὈ]εςὶ 15 ἀδβοϊαγεα ἴο Ῥὲ ἅμα 

ὃν τε καὶ μὴ ὅν (478 Ὁ), [15 15 5ΏΡΙΥ Ὀεοδιβα 11 1165 μεταξὺ τοῦ εἰλικρινῶς 
ὄντος καὶ τοῦ πάντως μὴ ὄντος---ἰΐ 15 Δ ΔΙ ΙΡΊΟΙΙ5 56 ΠΩ ΤΟ ΠΥ : Βαϊ [Π6τ6 
15 ΠῸ Ἀ᾽ΠΏΠΊΕΙ οὗὁὨ ἴῃ 5ιρῃιβοδησα ἰῃ ΜὨΙΟἢ Ρ]αίο αἴογναγάβ ἀδθοίδσος 
(ϑοῤλίτέ 259 Β) [δὶ 1ἴ πολλαχῇ μὲν ἔστι, πολλαχῇ δ᾽ οὐκ ἔστι. ὙΥΏΘη 
τῆς ,ΔδολΎξεέ νγὰ5 ψτιτθη, Ὧς Ια ποῖ βἤσηΚ ἔγοπὶ δθασττηρ [Πδὲ τὸ ὅν, 
ὅσαπέρ ἐστι τὰ ἄλλα, κατὰ τοσαῦτα οὐκ ἔστιν. ἐκεῖνα γὰρ οὐκ ὃν ἕν μὲν αὐτό 
ἐστιν, ἀπέραντα δὲ τὸν ἀριθμὸν τἄλλα οὐκ ἔστιν αὖ (257) Α). Βαϊ ἴῃ 1η6 
Κοῤωδίξε αλὰ Τλαεάρ ΤΏ ΘΥα 15 ηοΐ [6 5]1|ρῃϊεπι Ἔν άθησε ΘΠ εσ (δι ῬΙαίο 

διαᾶ τηδάβ [Π6 Ἰορίοδὶ δηδὶγϑῖβ ὨΪΟΝ 16 Πῖμὰ ἴο {π|5 σοποϊυβίοη οὐ [πδί 
Ἦδ γγὰϑ αἰῖνε ἴο [6 πδοθβϑΥ οὗ τα κίηρ 1 ἢ 

΄ 

1Α οοῃδιβίοῃ οὗ σοῦγοα ΔΥ1565 το (8 [8 ψὲ δὰ ποί δ ργεβεηΐ σοποεσχηβά. 
δϑϑιτηρίίου οἵ ἰάεαϑ οὗἉ τεϊδϊΐοῃ : Ὀπί| ἢ 3 Τῆς ἀϊδδτεηος Ὀεΐμνψεοη Ρ᾽δίο᾽β εαυ]ϊεῖ 
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Οα [Π]158 στοιηά 4150 τὩδη τΠ6 λαεάο ταυϑὲ Ὀ6 οἶαϑβεά δίοηρ σι [Π6 
ΚΚεῤμωόέῥῥ ἰὰ [6 τα 16 ρουιοά, ὙΝΒΙΟΝ οὗ (π656 ὕνο ἀϊαϊοριθϑ νγὰβ ὈΤΙΟΓ 
ἴῃ ογάου οὗ σοτῃροβι ἴοῃ 15 ἃ ψφιβϑίίοη ψῃοἢ 1 [Π1ΠἸΚ 15 ΠΑΓΑῚΥῪ Ῥο5510]6 ἴο 
ἀείθσηηθ, Ῥ]αΐοβ νοῖοβ ἴῃ (86 εῤμῶδίε 18. οἰδάγευ, ἔ1]16σ, δηα τηοσα 
οοηδάρσηϊ, Τἢα οηἠϊοϊορίοδὶ ΓΘ ΟΙΥ ΜὨΙΟΝ 15 δουμθνῃδί νΑρΈΕΙΥ βἰκειοβεά 
ἴῃ ἴῃς Τλαεο ἰ5 ἰὰ ἴῃ6 ἀεῤμόίίις νοῦν Ῥτθοῖβοὶν ἐοπυϊαιθ. Βαϊ [15 

Δαμγ5 οὗ ἃ ἀοιθ]α ᾿πἰογργοίαϊίοη. 6 τᾶ οἰ Ὶ βυρροβα (παΐ [ἢ 6 

Ῥλαεάο σομῖδιη5 85 ἃ ψογα (16 ἢγϑι ἀταῖ οὗ ἃ βοβειηβ γῇ ἢ" 15 δέον γα 5 
ΠΥ τηδίυγοα ; οὐ εἶδα [δὶ ΡῬ]δίο ἰ5 Ὀσι ΘΗ δάνογίίηρ ἴο ἃ ΤΠΘΟΥῪ  ὨΙΟἢ 

Ὧδ [165 αἰγεδάν (ποσουρὮϊγ Ἔχρουηάεᾶ, γε πῖρῃΐ ροϊηξ ἴο [ἢ6 ΤΊΟΓΘ 
οοηδάεηϊ ἴοπς οὗ τῆς εῤκιδίιε πῃ τορατὰ τὸ [6 δἰἰαϊῃτηθηΐ οὗ Κηον- 
ἰδεᾶρε 85 δριιηρ Δη δάνδησθ ὕροὴ (ἢ6 Φλσεάρ. Ὀυϊΐ, ἰὲ τηυδὲ θ6 τϑλθηι- 
Ῥετεά, Ρ]αίοσ τεοορηῖ565 ἴῃ [6 Ζ,γισεως ἴδ δῇ ἀρρτοχιμδίοη ἴο Κηον- 
Ἰεάρα 15 811 ἔοσ ψὨΟἢ (6 μυμηδη 1ηἰ6]16οῖ οδῃ ΠΟΡΘ6 : ἀρεῖς [ἢς Φλαεαο 

ἄοεβϑβ ποῖ βί Κα οὴθ 8ἃ5 ἱπιεσιηβάϊαϊα βεΐψεθ [86 δεῤωδί[ς δηᾶ Ζ,ριαδθες 
ἴῃ [ἢϊ5 τεϑρϑοί. 

ΤὨΣ ἀοοίππηε οὗ ἀνάμνησις, [πουρὮ 1ἰ ἄοε5 ποί οοσυγῦ ἰὴ [6 εῤκόζ(ε, 
18 σοηϑρίσπουβ ἴῃ ἔνγο οἴμοι ἀϊδίοριιθ5 οὐ [6 τοάάϊ]ες ρεποά, ἴο νῖΐς ἴῃε 
Ἅἥτηπο ἀπὰ ἡ» δαεώγως. Τί 15 τοιλδγκαθ]ε (παι [815 [μου ρῃϊ, ἀογτηδηΐ [σου ρῇ 
ΠΘΑΙΙΥ 411 [6 ἰαίοῦ ρεποά, ΠΑ} ΤεᾶρΡοδγβ, ὉΠάΘΥ 8Δῃ δἰϊεγεα ἕογη, 

5111] ΘΑ 51:}γ τεοορηῖϑαῦ]6, ἰῃ [6 Ζύγιαεμς. 
50 Ιυ0ἢ ἴοσ [ῃ6 τοί ρἢγϑίοδὶ σο δι] ο8 οἵ [6 Φλασάο, ἩΙ ἢ ΘηδῸΪα 

1.5 1 ροτέθος σογίδιηΐυ, ἴ γα δοοθρέ ἔπ [ΠΘοΙΎ οὗ ἀδνεϊορηιθηΐ ΒΟ ἢ 

Ι μάνα ᾿ηαϊοαίεα, ἴο αβϑίρῃ 1 ἴο [Π6 τυ 16 ῬΙαϊοηῖθτα; ἴῃ ἕδος 1 σοῃ- 
ΒΕ πἴ65, ΔΙοηρ ἢ τς εῤχῥίϊε, οαὐ οὨοΥ βουτος οὗὁἨ ἱπέογπηδίίοη ὕροῃ 
[86 διηάδιηθηΐαὶ ὈΥΠΟΙΡΙ 65 οὐ ἰπαὲ ρεοᾶά. 15 εἴθ ῖοαὶ τοδί οηβ ἀγα 
ἀἰβοιιθθθα 1 ΔΡΡΕΠΙΪΧ 1, δηᾶ [Ππογοίοσα ποοᾶ ποῖ μετα 06 ἄποϑὶξ ὑροη: 
ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ [ΠΟΥ ἃ16 οὗἁ νΕΙῪ 5115 ἢἰ σοτηράαγαῖϊννα ᾿πηρογζίδηοα ἔΟΥ ΟἿΣ ῥσαβϑθηΐ 

ΡΌΓΡοΟΘΘ. [Ὁ 15 δϑοϊ [6] } ἱπιροββιθὶα ἴο ἄχ [6 ροϑβϑιοη οὗ δὴν ΡῬ]δίοῃηις 
ἀϊδίοριιθ ὈΥ 115 εἰῖοδὶ σοηΐθηίβ : [ἢ6 τηειΔργϑ510 8] βιζηϊἤοδποα ἃοπα 
οοηϑεςιϊε5 [ἢ6 νΕῚῪ 508} οἵ ΡΙαἴο᾽ 5 ψοῦκϑ ; ἀπά [ἢϊ]5 15 [6 ριυϊάε γα τηυϑβὶ 

ἔο!ονν, 1 γε νουϊὰ ἀδίεπηϊηθ [ῃ6 οὐάεσ οὗ [ΠΕ ἀθνοὶορτηθηί. 

δ 6. Ζ γεορς οἱ 2... έαζοσμς. 

(ἢ) ἘΟΒΈΚΒΑΤΕΒ ἴπ6 ΡΠ] Δ5δῃ 15 τη Ποηεα ὈΥ Πίορεμοβ 1,δογίϊυς 
(ΤΙ 46), αἰοηρ νι 15 σοπηΐγγτηθη Ῥηδηΐοῃ Ὁ: ΟΚ]65 δηὰ Ῥοϊγηγχηδϑίος 
διά ἴδ (ΑΙ κι ἴλη ΧΘΠΟΡὮΙ]Ο5, 85 (ἢ 1αϑὲ οὗ (ῆ6 Ῥγιμαρούθδῆθ. Τἢθθ6 

δπὰ ἰδίοῦ υἱεῖ οὐ ῥγοἀϊοδίϊοι 5 ΨΕΙΥ͂ ῬΑΡΕΥ οὐ ἴμ6 ᾿αγημθξάες, ομγεα οὗ 
ΟἸΘΑΥ͂Υ Ῥσουρῆι οὐἱ ὈΥ Μτ [Δ οΚβοι ἴῃ 5 ΖΦ ῥιἠοέοργ, νοὶ. ΧῚ Ρ. 287 [0]]. 
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ΤΏΘΏ, Δοοουίηρ ἴο [ἢ6 βαῖὴς δυϊμοσιγ, γασα βομοΐατβ οὗ ῬΏΣ]οΙδος δηᾶ 

Ἐλυγίοβ, ΔηΠα ποτα 5111 δἰϊνα ἴῃ (ἢ6 {εἶθ οὗ Ατβίοχϑηοϑ, [Π6 στη ϑιοῖδη 

δηᾶὰ Ῥεγιραίεϊίο, γῆο γγχἷδϑ ἃ σοῃίειρ ΥΆΤΥ οὗ ΤὨδοργαβδίοβ. Ἀπ Ἐσδε- 
Κταΐθβ, ἴπ6 50 οὗ Ῥητγγηίοῃ, 15 πιθηςοηδα 1 ἴῃς οἵἷῇ ΡῬΙαίοηϊς Θρ 5[16, 
358 Β, Ὀυΐ [Π6͵6 15 ποίῃίηρ ἴο 50 "7 ψΒΘΙΠΟΥ ἢδ 15 ἰἀδητοαὶ πῖτ [86 
ἘμεΚταῖθβ οὐ ἴμ6 Φλαφίο. ἴῃοτα νγα5, δοσοσάϊηρσ ἴο [6 οδἴδίοριια ρίνεῃ 

Ὀγ ΙΔΙΆΡ] ΟΠ ο5, ἃ Ταγθηῇηθ Ῥυιδροσθδῃ οὗ [μᾶΐ Ὥδτηθ.; Ῥτοῦ. σεάάεθβ 
βυρροβίβ (ῃαἱ ΕΒ οκταῖθϑ ΔΥ ἤᾶνα θθδη δὴ 1{8]18η ὈΥ ὈΙΓ 0 5θ δὰ 
αἱ ῬΏΠυ5., Ὀαΐ [ῃ6 ῬὨ]αβίδη ΟσΟυΓ5 ἃ5 ἃ ἀἰβίποϊ ροίβοη ἴῃ ΙΔ ]ΙΟἢΟϑ᾽ 
ΙΙ5σὶ οὗ Ῥγιμαρογεδηβ᾽. 

ΡΙ]Ααῖο᾽ 5 οποίος οὗ Ἐςμοκγαίαβ ἂς ἴ[ῃ6 διάϊοσ οὗ Ῥῃδοᾶάοβ παιταῖνα 
15 [υάϊοίου5Β. Α Ἀδᾶσοσ ᾿γὰ5 ται το ψῆο μου] Ρ6 ἴῃ βυιρδίῃυ ποῖ 
ΟἿΪΥ ὙΠ [ῃ6 Ομάγδοίεσ δηά δία οὗ ϑοϊγαίεβ, Βαϊ 4150 νι μ15 (εδοιηρ. 
ΤῊΘ (ΠΘοΥΥῪ οὗ 4685 ὈΪαυβ (Ὧ6 τηοϑὲ ἱπιροτίδηϊ ρατὲ 1ὰ (ἢ6 διριτηθηίβ 
ΔΘΟΓΙΘα ἴο ϑοκγαῖθβ, δϑὰ ἤοὴθ ψόοῦα Ὀ6 50 {πκεῖὶγ 85 ἃ Ῥυπαροσθδῃ 
ῬΒΙΟΒΟΡΒΟΥ ἴο ἔπτη ἃ ἔΠΙΘΩΑΪΥ ΘΑΥ ἴο (115 (ἤδοῖγ. Τῆδ Ῥυιαρογοδῃ 

ἀοοίϊπηθ οὗ Ὠυτ 65, ἃ5 Ασιϑίοιθ 6115 ι1ι5, Ὀοσα ἃ σοῃβι ἀοτα Ὁ] 6 το ϑθη- 

ὈΙΔηοΘ ἴο ΡΙαίοβΒ 1464] [ΏΘΟΙΥ : δηᾶ νὰ ἸὯΔΥ Μ611 βΈΡΡοβε ἰμαΐ ἃ ἀὰ8 

διλοῦηΐ οὗ σκέψις ἐν τοῖς λόγοις οι] τη άογ δὴ ἰη 6] ]Προης Ῥγυιαροόσθδῃ 
ἃ τοδαγν τεοϊριθηΐ οὗ Ρ]ιοῃ βιη. 

(1) ῬΗΆΑΕΡΟ Μγὰβ ἃ πηδῃ ΟὗἁὨ τηυοῦ ρτεδίου ποῖΐθ. Α ηδᾶνςε οὗ ἘἸ15, 
Ἦδ6 ψὰβ ἴθ ὈΓΒΟΠΘΙ ἴῃ [6 ψᾺΥ ψαρεά ὈΥ ϑρατία δηῃᾶ Αἴῆθηβ ὑὕροῦ 

Ὧ15 σου ΠΥ, Β.Ο. 401. Ηδ [15 5α]α ἴο βανε δὴ Ὀσγοιρῃΐ 85 ἃ δἷανε ἴο 
Αἰλδηβ ; υΐ ἢ]5 βουνὰ δ σαηηοῖ ἤᾶνα θδθη οὗ Ιοηρ ἀυταίίοη, 5δ'ποθ ἴῃ 
2309 Νὰ Πηά Ὠΐτη ἃ τ Σ οὗ [ἢ6 ϑοκτσζαίίϊς οἰτοὶθ : δοοοσάϊηρ ἴο Αὐ115 

ΟΕ] 5 (1 18) ἢ6 γαβ τϑῃβοιηθα ὉγΥ Κοῦθβ, δηᾶ, ἰῇ [6 σοχᾶς οὗ 

Ὀίορεδηδ5, τοὐντεῦθεν ἐλευθερίως ἐφιλοσόφει. Ηδ 56οΙὴ5 ἴο ἢᾶανα ροβϑἝββεα 
δεμυΐηα ῬΒΠ]ΟΒορἢὶος Δ} νΥ ; δηᾶ δἴϊοσ [6 ἀφδίῃ οὗ ϑοκγαίθβ 6 γεϊυσηθᾶ 

ἴο 18 ον σουηίτυ, ψΏΕΙῈ ἢ6 Τουηάεά [86 ἘΠδδη 5.00]; [6 54Π16 
ὙΠΙΟΏ, δἴζοσ 15 ἰγδηϑρ  δηϊδιίοη ΌΥῪ Μαοπηβάριηοβ, Ὀθοδπλα Ὀείΐοσ ΚΠΟΥΤΏ 85 

[6 Ετείσδη. Νοιίμίηρ ἀδβηϊία βθοῖὴβ ἴο πᾶνε Ὀθεη τϑοοσά θα στερασαϊηρ 

ἴα νίενβ οὗ Ῥῃαδάο ; Ὀυΐ ΡγοΌΔΟΌΪΥ [ΠΟῪ ὈΟΓΙΕ ἃ σοη 5: ἀἜΥΔ Ὁ]6 ταβεια δηοδ 
(ο ἴδοβα οὗ Ἐπκ|6 65, τι τ οτα ἢ6 15 οἰαββεὰ γ [π6 5δι δὶ Τιτηοα 1ἢ 
ἃ Ῥᾶϑβαρε αποίρα ἴῃ Ώίορ. 1,Δοτῖ. 11 τοῦ: 

ἀλλ᾽ οὔ μοι τούτων φλεδόνων μέλει" οὐδὲ γὰρ ἄλλου 
οὐδενός, οὗ Φαίδωνος, ὅτις γε μέν, οὐδ᾽ ἐριδάντεω 
Εὐκλείδου, Μεγαρεῦσιν ὃς ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ. 

1 Ἐομεϊκταΐες, ἃ Γοκείδη Ῥγίπδροόσθαη, οπδ οὗ Ρ᾽δίο᾽β ἰθδδοβοσθ, μ6 15 ΟὈν]ΟΙΒΙΥ ἃ 

Οὐσυτα ἰη Οἴσοτο ὧδ Μριίόμς ΚΝ 8 87: 1 ἀϊδβεγεοηΐ μηδ. 

Οἴσαγο ἰφ σοτγεοΐ ἰῃ βαυίηρ (δαὶ μ6 τγγὰ5 



40 ΤΥΤΚΟΔΟΟΤΙΟΝ: 

Α ἰδηάθηοῦ ἴο ἐρισμὸς σΕΓίΔΣΉΪΥ ΟΠατδοίεσιβεα ἢϊ5 Ετειδη δ οσ 550Γ 
Μεπηδάθτηοβ. Ῥπαεᾶο Ἴοιῃροβεα ἀϊαδίοριιθ5, ψδβεγεοῦ [ῃ6 παηλθ5 οἵ 
ΒΟΝΟΙΔΙ ἃ’Ὸ ρίνθη ΌΥ Πίορθηθβ ΑΘ 11 τοῦ: οὗ ἴἢδ56 Πόύγενοῦ ΟὨΪΥ 

ἔνο δῖε 5814 ΌΥῪ Πιορθῆθ ἴο Ὀ6 Ὁπάουλίεα!ν σεηυῖηε, Ζώπυρος δηά 
Σίμων. Α παρτηδηΐ του) Ομ ΟΥ̓ ἢἷ5 ΟΥΚΒ 15 ἴἢπι5 ἰτδηϑιδίθα ὈΥ ϑθῆθοδ 
ἐῤ7εί. ΧΟΙΝ 41: τηϊπυία αυδεάδγη Δη]τΏ4]18, οὐπὶ τηοσγάθηϊ, ΠΟ ΒΘ ΠΏΣ : 

δάδο ἴθηι15 115 εἰ [4116 5 ἰῃ ρου ου]απι νἱ5 δ : ΤΌΠΟΥ ᾿ΠἸΙοδΐ ΠΊΟΓΒΊΌΣΩ, 

εἴ ἴἢ ἰρβθοὸ [ὑπῖοσα ἈΌ]Π πὶ νοϊηιι5 ἀρρᾶγεῖ, :άδθπι ΠῚ ἰῃ σοηγεσβδοηΒ 
νἸΓοσατη βαριθηϊατη ἐνεηϊθῖ : ἤθη αἀδρσοῃεηᾶδθβ, αασηγχδατηοάυτη δὰ 

αυδηᾶο {01 ῥτοϑβὶξ, ρσοῆι 556 ἀθρσεῃεηἄθθ, ΤὨδ πϑδίπεβϑ οὗ [ἢ]15 5111116 
σου] Ἰεδα υι5 ἴο ϑρροβα ἴπαὶς (ε ]μ5 γὰ5 [5 Πεἀ ἴῃ (ἢς6 οριῃοί “ δά- 
τηοάπτῃ οἰορδηΐοβ᾽, ΏΙΟὮ δ ΔΡΡ 65 ἴο Ῥῃδθαο᾽ 5 ὙΠΈΏρ. 

Ῥῃαβάο νὰβ ουἀθηιν ἃ ϑρϑοὶδὶ ἀνουπίθ τ] Θοκγαίθβ δηα βθοσηβ ἴο 
ἢανα Ῥδθη ΒΙΡΉΪΥ εϑιβοιηθά Ὀγ [86 οἰδεῖ ϑοϊκσδίιοβ : οὐ ποτὰ ΑἸβο η65 
15 5814 ἴο ἢανε σοτῃροβεᾶ ἃ ἀϊδίοριια οδ ]εα ΌΥ ἢἰ5 πᾶῖῦῆθ. Τῇδ οἤτοηο- 
ἸΟῪ οὗ δὶ5 ἴδ 15 πρκηόνῃ; δ [86 ἀσαιίμ οὗ ϑοκγαῖεβ ΠΟ νΟσ ἢς 
ΔΡΡΘδῖβ ἰο ἢδανα βαϑὴ [π{|1|6 τότε 1ῃ8ηῃ ἃ γου(ῃ. 

(11) (Οοποεογηΐηρ ΑΡΟΙΟΘΟΚΟΒ οὗ Ῥῃδίθσου χα Κηον [{||6 θεγοηά 
ΜΠδἰ ΡΙαῖο μ85 ἰοἱά ι5.( Ηδ νὰβ ἃ τδὴ οὗ ᾿πηρυϊϑῖνα δηα ραβϑιοηδίςε 
τε ρογαιηθηΐ, ψῃΟἢ δά ραϊηξα Ὠϊηλ [ἢ6 πδπὶὲ οὗ ὁ μανικός (εἴ. .5)γ- 
200 μμηῈ τῇ 2 Ὁ), ἔξυνο λῦν αἰδομεα ἴο ϑοκγαίρϑ, θαΐ ἐτεαυσηθνγ, 1 ψου]Ἱά 

566Π1, ΠΟΐ ΨΕΙΥ͂ ΡΟΟΩ͂ ΟΟΙΏΡΔΩΥ ἴο ΟἰΒΕΙ͂Β (5. ),2ώ2:2. 1.1]. σαυτῷ τε καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν Σωκράτους). ΧΕΠΟΡὮΟΙ ΓΕΐεγβ [ο Πίστη 06 : ΟΠΟ6 
ἴῃ γιδριογαδἠα ττι χὶ τῇ, ΝΏΘΓα 6 15 5 ἴο δ6 ἱῃβεραζαῦὶα ἔτοτὰ 
ϑοκτγαίθβ; δηᾷᾶ δρδίη ἴῃ [ῃ6 σφοδοργ ὃ 28, ΏΘΓα ΧοΠΟΡἤοη δρδαίη [651 65 

ἴο [5 βίτοηρ αβεοϊΐοη ἴοχ ἢὶ5 τηδβίοσ, Ῥαΐ ϑἰἰριιδίῖϑοβ τη 85 ἄλλως 
εὐήθης. δε Κὶς οὗ ὯΟ ΡΒΙΟΞΟΡὮΪΟΔΙ ἱπηροτίδηςθα. 

(1) ΞΘΙΜΜΙᾺΑ5 ψὰθ ἃ Ὠδίϊνα οὗ ὙΒεθεθ, ἤει 6 δἰζεμἀεα [ἢ 6 
Ιεοΐαπτοβ οὗ ([ῆε Ῥγξαρούθδη ῬΆΙοΪαοθ. Ηρον Ἰοπρ 6 δά Ὀξδδη ἃ οοϊη- 

Ῥϑῃίοῃ οὗ δοκγαῖθϑ 15 Ὁ Κηονῃ, θὰΐ ὈΟΙῈ με δηᾶ ἢ15 ἔθη Καρεβ ΨΕῚΕ 
αἱ ἴῃ6. τὴς οὗἁ [Ποἰτ χεϑιἄάδβῃοα ἴῃ Αὐἤθῃβ νΕΥΥ γουηρ τηεῃ (νεανίσκων, 
80 Α) : δίϊογιναγαβ ἢδ βεδπηβ ἴο μᾶνα δοαιγεᾶ 4 οοηϑδιί θα ]6 τορυϊδίίοη. 

Ης 15 τι θη οηβά ἴῃ τῆς ἐάσειν 242 Β.: ϑοκτζαῖθβ νονϑβ (αὶ η0 Οδ ἢδ8 
οδιιβαα [Π6 ῥγοάαυοίίοῃ οὗἉ Τοσα λόγοι, ὙΠΘΙΠΕΙ σΟμροΟΒΘα ὈΥ ΠἰπΊ56 1 οΥ 
ὈΥ οἴμεῖβ, ἴμαι Ῥηδθάσιβ; δἰνναγβ Ἔχοθρίϊηρ ΘΓ Π145----ιμμίαν γὰρ 
ἐξαιρῶ λόγου. Ιῃ ΟΥἿΟ 4 Β Θιτητηΐαβ 15 βαϊἃ ἴο βανε ὑσουρῃΐ ἰο Αἴμθἢ 5 
8. 5. ΠοἸΘπὶ 5ύτῃ το οῇξεοί ἴΠ6 τε θαβα οὗ ϑοϊγαῖθβ. Ὑῃ6 τηθᾶρτο ποίϊοβ οὗ 

τὴ ἴῃ Ὀίορθηθβ 1, ΔΘΓΓΒ 11 124 15 ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ οαἰδίορια οὗ ἱπεηίγ-Ὦχεθ 

ἀϊαίϊοριιθ5 οἵ πῇοἢ ἢ6 ψγὰ5 5! ἴο θ6 (ἢ68 δυΐίῃοσ. [1 Ρ]υἰαγοἢ ἐς ρεπΐρ 

ΔΩ 5 ὃ  ΘΙΓΛΠ.45 15 πηδάβ [ὁ 580 ἰμδὶ ἢδ βἰπαϊθα ῬΒΠΟΘΟΡἣΥ 
δῖ ΜεοΙΏΡὮΙΒ ἴῃ ΟΟΙΏΡΔΠΥ ὙΠ ΡΙαίο δηᾷ ἘΠῚ. ορίοη οἵ Ῥεραγείδῃοβ. 

ὡς τρώμς, Ὁ ἴω.“ εὖ Ὁ 



ΟΜ ΓῪ 

ΠΤΑΥΖΤΑΟΡΌΟΟΝΟΖΙΟΝ. 41 

ΤῊ5. ἰδ ὈΧΘΙ ὩΘΑΙΥ [6 βυηὶ ἰοία] οὗ οὐὔ ἱπέοστηδοη ΤΟΠΟΘΓΉΪηΡ 
Ὠϊη,. 

(Ὁ ΟΥ̓ ΚΕΒΕΒ δα} Π1||6 15 Κπόνῃ, θογοπα ᾿μαὶ γγα Ἰθαση ἔγοσα 
ἴῃς Φάασερ. Ἡϊοροη 65 5805 ΤΊ ΤΟΥ Κέβης ὃ Θηβαῖος. καὶ τούτου φέρον- 

. ταῖ διάλογοι τρεῖς" Πίναξ, Ἑ βδόμη, Φρύνιχος. Α ςοπιροβίου Ρυτρογηρ 

ἴο Ὀ6 (Π6 ΠΨαξ οὗ Κα ε5 15 5111} ὀοχίδηϊ ; Ῥαΐ ἴσα σδῇ Ὀ6 πὸ ἄουδί [παῖ 

1 15 Βρυσίουβ. ΧΟΏΟΡΠΟΩ Σ ΘΠ ΙΟΠ5 ᾽πὶ ὈΝΙΟΘ (2,67,1. 1.11 48, 1Π| ΧΙ 17) 

νυῖ δάἀάς ποιίῃίηρ ἴο οὔγ Κηονϊεᾶρε. Ηδσ, κὸ ϑιπηηῖαβ, οἤεσεα ἴο 
ἔαγ 5} Πιη ας ἴὸ βεουτα 16 σείθαβα οἵ ϑοϊκγαίεβ (ΟἹ 45 Β). Απά (15 
15 411 {γα 15 ἴο {611 οὗ Ὠϊη). 

Υδὲ [Π15 Τβαρδη ραὶγ, {{{||6 ἃ5 15 Κπόοσῃ οὗ [ΠΕῚΓ 11ν6 5, Μ11Π ἰνναγβ Ὀ6 
[0]] οὗἩ Ἰηἰογοϑί ἴῃ Οὐσ δγθβ, βεοδίβα οὗ [6 πηροτγίδης ρατί ΠΟΥ ΡΪΑΥ ἴῃ 
[Π15 ἀϊαίοριιθ. ὙΤΏΘΥ ἅτ Ὀοίῃ ΑἸ|κα ραϊηοα 85 ἀσάθῃηξ ἰονεῖβ οὗ ρ811ο- 
ΒΟΡὮΥ, ΚΕΘΠ Δηα ΘᾶροῚ 5θδτΌ ἢ Ε.5 δου σα. Βοίῃ νι ἀθηεγ επ͵ογϑα (ἢ6 
οϑίθαμῃ οὗ Ρ]αῖο ἴῃ ἃ μίρῃ ἄσρτεα; Ῥαξ [π6 ΡΆΣΟΘΟΡἢΟΓ 85 διυοοθοαρά 
ΜΙ ἃ ἕν ΠρΏξ ἀπά βιυθῈ]6 ἰοῦ μα5 ἴῃ ἱποσουρὮ]Ύ Ἰηα νἀ 4]15]πρ [Π6 

ἴνὺ θη: γἷὰὲ οδηηοί τοδᾶ ἰῇ ῥλαείρ πιϊμουϊ Ῥεΐηρ σοηβοίουβ οὗ ἃ 
τηδυϊκοα ἀΙἸβδγθηςσα ἴῃ {Π6ῚῚ [οι ρογδηηθηΐ. ΘΙ ΤΏΤΏΙΔ5 15 ΒΟ δὶ ΟΥΘΔΙΩΥ͂ 
Δηα ῥίοόῃα ἴο τηγϑι ἴδια ; Π6 15 ᾿πι6]Πρεηΐ δηᾶ ϑγιηρδίμείο, ρὰϊ ποί ἴτε 
ἴτομι νδρίθη 655; 6 15 δρί ἴο 6 τηἰβ]εα ΕΥ̓͂ 5 ρογῆοιαὶ ᾿Κοη 6 5565, 6.8. οἢ 

(ἢ6 5υθ]οος οὗ Βαιῆοηγ; δηά μῈ ϑοιηβίϊηε λανθάνει ἑαυτὸν οὐδὲν 
εἰκών, 85 'ῃ 76 Ὁ. Βιῖΐ [ὴ6 ἰηίο!δος οὗ Καῦεβ 15 ὈΠρς δηᾶ Κθθη 85 ἃ 

5 οσά: ἢ6 δᾶ δὴ δατηϊγα]α δου ΠΥ οὗ βϑείηρ [6 ροϊῃΐ δηᾶ τηλκιηρ 

βίγαιρῃϊ ἰονγαγαὰβ ἴ ; 411} ἰδ οὐ ῖϑπαβ ἅτε ἀθῆηϊδ δηᾶ ὑγεοῖδα δηά αἰπηδᾶ 
αἱ [86 Ὠδατὶ οὗ [6 τηδίίεσ , Ὧ6 ροββθ8565 [86 ἰηνδὶθδθ]6 αι8}} } οὗἁ αἰνγᾶυϑ 

Κηονηρ ἜΧΔΟΙΪΥ δὶ Ὧδ ὨΙΤΊ5 ΘΙ ἔτθβη5, δα ἢ6 Μ11 ἠοΐ ρυΐ ὉΡ ψΊἢ δΔηγ 
Παζίηθβϑβ οἵ [πουρῃς ἴῃ οἴμεῖθ. Ηδ 15 ποίδθ]α ἴοσ ἢἰ5 πραγματεία, ἴος 
ἰΘῃΔΟΙΟΙΒΙΥ οἰϊηρίηρ ἴο [η6 φιξϑίίοη υη81] 1{ 15 5: ἀ ἴο [ἢ6 νεγῪ Ὀοίΐοχῃ : 
ὯΘ6 15 [06 δΒαάεϑιὶ οὗ 411} τηοσίδὶ5 ἴο σοῃνίηοθ, γαῖ ρεγίθοι  Υ ὀρθὴ ἴο 

σοηνιοοη ΜΘ ΟἸσῈ ἃ 5διβίδοίοσυ διριπιθηΐ μᾶ5 Ὀθθη ἰουηα. Τί 
15 αἰνγαγβ Καρεβ ἍηῸ δὲ δνεῖν ἱπιροτίδηϊ Ροϊηΐ ᾿πηῆμπθησθα [Π6 σουγδ88 
οὗ της ἀϊαϊοριια: Π6 ρίνθϑ [16 πηδβϑᾶρα ἴοτη Ειθηο5 ΜΏΟΝ βίατί [Π6 
νυ Π0]6 ἀἸδουββίοη (6ο Ὁ); Ὧδ ἰῃϑἰϑίβ οὐ Ὀεΐηρ ἰο]14 ψὮῪ βιυϊοϊάθ βῃουά 
θ6 υῃ] αι] (όΣ Ὁ), ἀπᾶ μον ϑοῖκγαίεβ οδῃ πεϊοοιηα ἀθδαίῃ σιῖβουΐ οοη- 
ἰδ Ἰοιηρ ὮΪ5 ΟῚ ῬΤΙΠΟΙΡΙ65 (62 Ο) ; ἢ ροϊηῖβ ουὐ (δὲ (ἢ 6 ιεδίοῃ οὗ 
[ῃ6 500}}5 ᾿πιηλουί 7 ταδί 6 ταὶβεα (70 Α); ἢ6 δυρρεϑίβ [6 [ΠΘΟΙΎ 
οἵ ἀνάμνησις (72 Ἐ); δῃὰ βη4}ν ἢς Ῥτίηρβ ἰοσναγὰ [ῃ6 οδ]θοοη ἴῃ 
87 Α, ΜΏΙΟΙ 5ῆονβ 1ῃδι. ἢ6 Ὠᾶ5 ᾺΪΥ ρταβρεα [86 ῥτγενίους δριταθηΐ 

ἴῃ 4}} 115 εδπίηρ δηᾶ ρεγοεῖνεβ Ἄχδοῖΐγν τηδὲ 18 τϑαυϊγεα ἔοσ ἰΐ5 
οομπιρ οἴου, Τῆι5 ΟΥΕΙΥ ἱπηροτίδηϊ ᾿ἰδϑὰβ {8 ΠΡΟῺ βοῦλθ ρετίπθηΐ 
Τοακ οὗ Κοῦε5, ΤΠ οἰϊοῖ οοπίσὶ υκίοη οὗ ϑἰγωσηΐδβ 15 [Π6 αἰ δοιι 55: 0 ἢ 



4 ᾿ ΤΝΤΚΟ ΟΤΙΟΔ,; 

ΟἹ ὨΑΙΙΏΟΩΥ; ΜΏΙΟΝ 15 ἰηἀεεα ἃ ΤΠΘΟΙῪ τμδΐ τηυϑῖ πΠεεας Ὀε ἀεραίεά, Ρυΐϊ 
ΜΙΝ, 8251 μαννα βϑῆονῃ, ἄοθς ποὶ δϑδοϊ [ῃ6 ροβιτοη οὗ [η6 ἀεπγχοηβῖγα- 
ΠΟΙ; ΠΟΙ ἄοθβ ἰἃ 5007 ἰῃαί Ὧδ6 Πᾶ5 τηδβίοσεα 1[ὴ6 ὐρυτηθηΐ {κ6ὸ ἢ]5 

οἰθατο- οαἀθα οοτηραπίοη. Ὑεῖ, 85 ϑοκγαίθϑ 58 γ85 οὐ ἢϊτη, οὗ φαύλως 
ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λόγου : Ὦδ 15 ἃ 5ἴποσεῖα δῃηά ΖΘΔ]Ο115 Ἰονοσ οὗ {τυ ἢ, 
δηα ποῖ μουν ἴὸ 5ηδγα [δ 6 ̓πητη τί! γ πο Ῥ]αῖο μ85 Ῥαβιονεά δὲ 
Ιβαϑῖ Ὁροὴ [ἢς ἔδπηθ οὗ ([Ώ656 ἱνὸ Τμεθδη ἐπ θηᾶς. 

(ν) Οἶδα ρΡεϊβοηδβε 50 Μὰ2)}} ΚΠΟΜΏ 85 ΚΕΙΤΟΝ 1{ 15 Π66611655 ἔοσ Τὴ6 
ἴο 580 ΠΊΠΟΝ : ἃ ἔεν ψογβ σοηοογηηρ Εῖτὰ Μ011]1 σοταρ]εῖα [15 δοσοιηΐξ οὗ 
[Π)6 ᾿ηἰοτ]οοαΐοῦ. Ηδ ψὰς (δε οἱάδϑι δηα ἀραγοϑὶ ἔπΠθηά οὗ ϑοκτζγαῖθϑ, ἃ 

Δ Οὗ ψοα] ἢ δηᾶ ροϑι[οη δηᾶὰ οὗ Ὠιρῇ οπμαγζδοίεσ. ἩΗ{Π5 ϑυυωρδίῃυ 
ΜΙ ϑοκτιαῖεβ ψγὰ8 ῬΤΟΌΔΌΪΥ ΤΟἢ ΤΟΥ ῬΘΙΘΟΏ4] (ἤδη ἰης6]]Θοἰμ]; 
ῬΙαῖο᾿β ριοΐατζα οὗὨ ὨΠὶ 18 ἃ8 οὗὁ ἃ 56 51:06 δηᾶ Κίπαϊν τηδη οὗ (ἢς ποιά, 
Ἰοοκίηρ πρου [6 ἔτοτῃ [6 ροϊηΐ οὗ νἱϑὺνγ οὗ δὴ ποηδϑῖ ΑἸ ΠΘηϊδῃ ρεηί]6- 
τηδῃ, Ὀυΐ νι ουΐ ΔΩΥ͂ σΡΔΟΙΟΥ͂ ἔοσ ΡὨ]οβορῆγ. [Ιπάδεα, 1 (ἢ6 ἀπεοᾶοΐα 
ἴῃ Σιλγάφριμς 3094 Ὁ [01], ἢ45 δΔὴγ ἰουπάδ!οη ΟἹ ἔδοΐ, ΒΒ ΤΔΥ 5οσῃθ 65 
αν τϑηγοηβίσζαίεα ὙΠ ἢ15 ΠΠεπμα ΟΣ ἢΪ5 ῬΕΙΟΒΟΡΉΪΟΔ] Θοσθης ΠΟ [165. 
ΠΙορθηθ5 1,46 γ18 ΠΟΕΥΟΙ (Π 121) ρῖνο5 ἃ [151 οὗ βενεπίθεῃ ἀἰδίοριεϑ 
αἰ(τὶθαϊοα ἴο Ηΐτη, δοῦλα οὗ ὙΏΙΟἢ ἢᾶνα συ ἢ δι τοι15 Ἐ 1165 ἃ5 περὶ τοῦ 
γνῶναι, τί τὸ ἐπίστασθαι : 6 σδΔι ὨΑΙΑΪΥ ΒΌΡΡοΟΚΞα (δὲ [πεν οοπίπρυϊοά 

ταῦ ἢ ἴο [ῃ6 βοϊυϊοη οὗ [656 ὑῬσοθ]θιη8. ὈΙορθηαβ δι ΠΡ [86 {{π6 
Ἰηἴεγεβί οὗ [6 πὴ ψΏθη ἢ6 54γ58 οὗτος μάλιστα φιλοστοργότατα διετέθη 
πρὸς Σωκράτην, καὶ οὕτως ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ, ὥστε μηδέποτε λείπειν τι τῶν 
πρὸς τὴν χρείαν. 

(ν1) ΤῊ οἴμοῦ σομηρϑηίοηβ οὗ βοκσγαῖεβ ψΟῸ ΕΘ ἢ Ὠἰπὶ δὲ (Π6 
αὶ, υϊ ψ0 ἄο ποῖ βρεακ, αὶ Κυπορυοβ, [ἢ βοὴ οἵ Καίοη; Ηδττηο- 

ϑθῃ 65, 500 οὗ ΗἸΡΡΟΠΙΚΟΒ, ἃ 5ρεάϊζοεσ 'ἰῃ τε Ογαζνέμς, Ἐρίροθῃβϑ, βοὴ οὗ 
ΑΠΌΡΒου ; Αἰβοῆη65, δοη οὗ ΟἸΔΥΠΟΒ ἃ βδιιβαρθ- 56 1161, οὐ, ΌΥ δηοῖθου 

δοοουηΐ, οὗ 1, γ58 185; ἢ6 γγχὰβ ἃ ποίβα ϑοκτγαίίο δηά [ῃ6 δυΐμοσ οὗ εἰρῃϊ 

ἀϊδίοριε5 (Ὀορ. 1,Δοτί. τι 64); ΑὨΕἰβίμθηθβ, ἔοαπθσ οὗ [86 Ογηίοβ ; 
ιεϑίρροβ, 8 γουτ ᾿ηἰσοδυςεά 1 ἴῃς ᾿χζλγαάφρνις, Μϑηδχθῆοβ, βοῇ οὗ 
Ὀρορῆομ, ΜὮΟ κῖνεβ Ὦ15 Πδὴ6 ἴο ἃ ἀϊδίοριιε; Ῥῃαϊάοηῃάο5, οὗ γΏΟτα 

6 ΚΟΥ͂ ΟἿΪΥ (Παὶ ὯὮ6 ψὰϑ ἃ Τερδη; ΕΛ ΚΙ6᾽ 65, ἔουμᾶοσ οὗ [6 Με- 
δϑτῖδῃ, 5000] ; δηά ἢἰ5 ἐπΠεηά Πεεβεῖδη; δῖ5ο 8 Μερατδῃ. ΟΥ̓ (Π686 4]]} 
Ῥαΐ [6 ἰαϑὲ ἴὮχθα δῖα Αἰ θῃΐδηβ. 

οἰῶν». δός - 
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Ι δρρεῃά « |ἰΞὲ οὗ εἀὐϊίοηβ οὗ ἴπὸ Φλσεάο διὰ οἴμεσ ψοσκ5 οἵ ψμ]οἢ 
Ι αν πγδάθ 1156. 

ΡΙαίοηα Ῥῃαράο εἄ, γι Ρδοῦ 

- 

79 ᾿ », Ἐεϊπάοσῇ 

᾽; ἡ »,|, Αβῖ 

᾿ » » » δεάάεθ 
; »» »» », Ἦ. Υαβποῦ 

»» "» ΘΔ ΠΡ δι} 5 δα! οη 45 τοι 6]]16α ὈΥῪ 
ὙΟΝΡ. ὙΤΪΚ5 15 γα ]]ν ἃ νϑΓΙΟΤΊ ΤΩ 
εὐϊίοη, οσοηίδιηἷηρ ποίδ5. ὉΥ τηοβί 
ῬΙονίοιι5 δαϊίοσβ δηᾶ Ὁγ ᾽ν ΟΠΪγαΡ 

μα Ηἰπιβεϊξ, 
ΡΙαϊοη 5 Ῥπαδάοῃ ΠΣ ἄεῃ ΒΟ] ρορσδιο ἢ οὐκ ἀτὶ γοῃ Μαπίῃ 

» πρ'ῦΤοέἍϑᾶο.1.....ϑ0Ψ..ὅἍΨὕ.:ὕ...ὅ.ὃ0.Ψ.ὕ..........«ὕ0ὃ0ψ.5.ὦὕὃ0Ὁὕ....ὕ -----ὦ ““-- 

ΟὨΙγδΌ. 

᾿ς ΤΣ ἘΞ ΕΔ ΒΙΩΣ τυετε δ βξιπξβεξς 
ΗΠ ΥβΟἢρ᾽ 8 ΝΙΝ ᾿ τ 5... ὃς ΠΣ ΟἾΕΟΙΕ ΤΌΣ ς 

Ὡῷ ΘΟ ]ΟἰουΔο ΟΥ̓ ἱπιτοἀυςοἢ ἰγδηϑ]αἰίοη δηὰ ἡοίοϑ8. 

ΡῬΙαῖο᾽ 5 Ῥῃαβάᾶο 11|6γ8}}ν ἰταηϑαίς ἃ Ὁγ Ε. Μ. (ορε. 
᾿ ΟἸγιμρίοάου βϑομοα ἴῃ Ῥηδεάοηδμλ. 

Ἡοπηδηπ ϑοῆιηϊά,. ΚΙ ΒΟΠΟΣ ΟὈΟτλμηθηΐασ ζΖὶ Ρ]αΐο᾽ 5 
Ῥμαράοῃ. 

τ ΒοηΐΐΖ. ῬΙ᾽διοη βοῆς ϑιιά!δη. 
Αι. Ῥ]αϊοβ ρει πηᾶ Θομηξοη. 
Ἡδερεῖ. Οεβομιοῆίς ἄδγ ῬὨΏΣ]οσορἢϊΘ, ῬΙδίο. 

" ΖΕ]]οσ, ῬὨΠ]ΟΒοΡὮΙς ἄογ Οτιθοεη. 
ΤοΙοΒελ]]οσ, ϑιυάϊθῃ Ζὰσ Οεβοβίοῃίς ἀογ Βερτιῆς, δηά 

ΠῚ16 ρἱαϊοηΐβοδα Ετσαρα. 
᾿Θοθδηζ᾽β σΠς4] τὶ! ηρ8 οἡ Ῥ]αἴο᾽ 5 εχ, 

Θίησα [ΠῚ5 ἴῃ )0 νὶβα ρσγείεπάβ ἴο 6 ἃ οὐ οδὶ δἀϊθοη 1 ἢανα μουρῃϊ 
ς ἴ ποράϊεϑβ ἴο ψίνα (6 τη858. τεδάϊηρβ 1 11]: [Π15 ψουἹα ἤανα θδθη 

ΤΏΘΙΕΙΥ ἃ τορσοάιοιοη οὗ οΟἴμοΥ τρδ π᾿ 5 σοῦ. ἘῸΪ 81} ψἴοῸ τὰ ἰηἰογοϑίθά 
᾿ ἴη [τῆς ἰοχὶ οὗ Ρ]αίο [86 εὐἀϊοη οὗ βοῆδηΖ 15 1η Δ] ΒΡ Ώ 540 6 : δπᾶ (ἢ6 

τοδαϊηρϑ οὗ ΟἾΝΟΣ τ155. 816 ρίνθη ΕΥ̓͂ ϑίδ!] αι δηᾶ ΒΈΚοσ. Ἐδηγδηι- 
Βοτίηρ πονο 6 1655 ΒΟΥ τυ οἢ ἰξ ἰ5 τὸ [Π6 τϑϑδάθι᾽ 5 σοηνθηίθησα [πδὲ ἣς 
5ῃου 4 ΚΗΟΥ ἜΧΔΟΙΪΥ ΠΟῪ ΔΓ ἢ6 σδὴ {πιϑὲ {πΠ6 ἰοχί Ὀείοσε Ὠϊπι, 1 μᾶνα 
ἄγαν δἰιθηίίοη 1ῃ ἴΠ6- ποί68 ἴο ΘΥΘΓΥ οᾶ86 ἴῃ ΜΏΙΟΝ ΤΥ τοδαϊηρ τηδ- 
16 γ14}}γ ἀἰδῖοτς ἔγοσα [ἢ 6 288. [πᾶνε 4150 τηδικεά 411 ποίϊθοσίῃγυ ροϊη 5 

5 οὗ ἀϊδεγθηοα ἴοπὶ τὸ οὗ (Π6 οἀϊἰοη5 ΜὨϊΟΪ δΓα 1ἢ τηοβί σοΙΏ ΠΟΏ 186, 
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νἱΖ. ἴποβε οὗ 5:40 δηλ δηά οὗ [ες Ζύτι ἢ οαϊίοσθ. ΑἾ50ο, βεείηρς [ῃδΐ ΤΥ 
ἰοχί 15 θαϑϑα ὑροῦ (δὲ οὗ ΘοῇδῃΖ,  ἢᾶνα ηοίϊεά 411] ΤΥ ἀεραγίυτος ΠΤ 
Ηἰς τοδάϊηρβ. ἸΝΒΟσΟνΟΣ 1 ἤᾶνα ἢδὰ οσοδβίοῃ ἴὸ σεῖο ἴο [86 ἔοι Π185. 

αυοίεα ὈΥ δίπ), 1 μανε δἀορίεα [ἢ6 5γγαθο]8 ψῃῖοῃ 6 Ὧδ5 εἰηρὶ ογεά ἴο 
ἀφηοῖς ἴση; ἴΠ656 δῖα 85 [Ο]]ΟΥΒ : 

Β -- (]ατἰκίδπ5 σῖνα Οχοηὶθηϑὶβ οῖνα ΒΟ] οἰδηι5. 
σ-- (μυβίδηϊβ 5ῖνα ΤΟΙ σοη518. 
Ὁ -- ψεμῃοίυϑ 185. 

ἙΕ τ Βεβϑδιίοῃιβ ΠΌΘΙ οἷνα οηδίι5 184. 

ϑΙΔΙΠΡαῦτα δηᾷᾶ ἴῃς Ζάτοϊ εὐϊίοι ἀγα ἀεηοίεά Ὀγ 8... δηᾷ Ζ. τϑβϑρϑθο- 
ἄνεϊγ. ΏΘΙΕ 1 ανα ἀδδβετίε ΘΟΏΔηΖ, 1 δᾶ 5 υ504}}γ θ6 θη τη [86 αἰτοοίίοη 
οὗ ἃ τεΐϊυσηῃ ἴο ἴῆ6 35. ΤῊ οὨϊοῖ ὈΙΘμἰβἢ ἴῃ [6 τεχὲ οὗ τῆς “λαφίο ἰ5 
᾿ῃἰογροϊδίοη, ἩὩΟἢ 15 ποὶ ψνοηάοσγί, σοηδιἀοπηρ [Πδὶ ἔενν ργοάυοίβ οὗ 

Οτδοῖκ ΡὨΙΟΒΟΡΩΥ ἥν Ὀδδη γεδὰ τοσα ΨΊΘΙΥ δηα 655 1η 6] Πρ  ηι]γ. 
ὙΤΠΟΙΘ ΔΙῸ ΠΟ 514]] ὨυΓΊΡΕΙ οὗ ἰῃηδίδησοϑ ἴῃ ΜΏΙΟΝ ψοσάβ ΟΥ̓ βθηΐθη 685 

Ὦανα ᾿παΡΙΔΪῪ Ὀδθη ἰηβοτίεα ὈΥ 5οιὴς οοργίϑί ΟΥΎ δΔηποίδϊου ουξ οὗ 
ΒΏΘΟΙ ἱΠ4 01} ὁ ργᾶθρ {ῃ6 σοπηδχίοη. Βυΐ (15 σδῃποΐῖ ᾿υϑν ἰδ 6 
ΤΘΟΚΙ655 Ὠδηά]ηρ οὗἩ ΕΗ τβομῖρ, 0 σης 615 ΟΥἩΤΕΥΤΙΕ5 ραϑθαρῈ5 Ψ80Ο]6- 
5816, ὉΓ ΠΟ Δρραζεηΐ τϑάβοῃ δΐ [ῃδὶ (ΠῈΥ ἴα ποῖ δυο Οὐεεκ 85 6 
νοῦ ἃ ἤανα ττιτς6ἢ Ὠιτη56} 1. ΤῊΘ ΤΟϑῸ]δ 1ἢ ΤΊΔΩΥ 50 Οἢ Ο4565 15 ἃ ἀδαρ 
Δ η Κα] 655 ̓ ῃ [6 στοδά οι β 5οὰ] [δι ΡΙαῖο, ποὶ Η! γβοῆϊρ, νγὰβ [ἢ6 δυΐποσ 

οὗ τε ἀϊαϊοριιθ58. ϑοῆδηζ, Πουρἢ ἃ δι βου πάδσ οὔτῖς, μ85, 1 [Ὠ1ηΚ, 1ἢ 

ΒΕνΕΙΆΙ οα865 την ἀδἔειτεα ἰο ΗΠ βοῆς ; ἀπ ἴῃ οἴδοῖθ 85 ὨΙΠη56] ἢ 
Ὀσδοκεοίςα ρᾶϑϑασθβ ψιπουΐ Ὠανίηρ᾽ 1Π ΤᾺ ΟΡίηοη 5υβιοϊοηΐ οᾶι156. [ἢ 

Τρδίζεσβ οὗ ΟἹ ΒΟΡΤΑΡΏΥ 1 πᾶνε ἔοσ [86 πιοβὶ ρατί ἔο]ονγοά ἢἰς ρυϊάληςα. 
Απᾶ 1 οδηῃοὶῖ οοποϊάς νουΐ δὴ Θχργεβϑίοη οἵ ρταϊπἀς ἔοσ ἰῃ 6 
ἰηνδι δ 0] 6 του δα [85 ρίνβη τι: ἱπάθεα οὐ ἴμοβα ψῃο μᾶνε εηραρεά 
ἴῃ τς ταϑὶς οὗ δἀὐϊηρ Δὴγ οὗ (6 ἀϊαϊοριιθ5 οδη ΠΥ ἀρρτεοῖδίς ἴἢ6 θοοη 
ΜΏΙΟΙ δ5 θθξη Ὀεβίονεα οἡ Ρ]αϊοηὶς βιπἀθηῖ5 ΌΥ Μασγίίῃ ϑοῇ ΔΖ. 
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ΦΑΙΔΩΝ 
[ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός] 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΕΒΗΣ, 

Ψ ΣΙΜΜΊΑΣ, ΚΡΙΤΩΝ, 

Ο ΤῺΝ ἘΝΔΕΚΑ ὙΠΗΡΕΤῊΣ 

α 11. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἣ 
τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του ἤκουσας ; 

ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ ̓ Εχέκρατες. 
ΕΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανάτου; καὶ 

) πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ὧν ἐγὼ ἀκούσαιμι. καὶ γὰρ οὔτε τῶν 5 Ἢ 
πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάξει τὰ νῦν ᾿Αθήναξε, -- δ. ἡ Ὁ 

Β οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές 

5Ὶ Α΄-ττῦρ 6, 4. ἷ, 11. ΡὈτχοϊορτπα. 
Ἐρδοκγαῖθβ, (6 Ῥη]αβίδη, Ὀδρϑ ἴου ἰῃίου- 
τηδίίοῃ σεβρεοῖΐηρ [86 αδὶ τηοσηθηΐβ οὗ 

Θοίτγταίοθ. Ῥηαρᾶο δϑβϑοηΐβ, δηά, δίϊσ 

οχρ δἰηίηρ [86 οἰτγουτηβίδηςεβ βοῇ ἀ6- 
Ἰαγοὰ (86 ἐχεουζίοη, ρίνεβ ἃ 115 οὗ (88 
ἔγϊοημᾶς τὸ ψγεγα ῥγόβδεηΐ αἱ ἰμδὲὶ ἰδϑὶ 
τηθοίίηρ, ΠΟΣΕ ΒΟΙΤΟΥ͂, Δη ρΙδάη655 ΕΓ 
80 5ΒΙΣΔΏΡΕΙΥ τηϊηρ] θά, 

Ι. αὐτός] ἘΠ οἰκταίθϑ τ ΘΥΕΪ αβῖγα5 
ἰο Κποῦν ψΒείΠοσ μ6 οδῃ ἀδροπηά ρου [ἢ 6 
δοοουηΐ οὗ Ῥῃδεάο 85 ἰμαί οὗ δὴ εγο- 
ὙΠ Π655 : [815 ταυγαυῖς του Ἱα ἤν Ὀδθη 
ποοα]ε55, θαϊ ἔογ [86 ςἴσαηρα οοχημηθηὶ οὗ 
Ἡδεττηορεηθβ ἴῃ6 τῇοίογίοδῃ : ὁ μὲν γὰρ 
ἤρετο ὡς θαυμάζων καὶ μακαρίζων τὸν 
παραγενόμενον, ὁ δὲ ἀπεκρίνατο σεμνυνό- 

μενος καὶ μέγα φρονῶν». 

6. Φλιασίων] ἴῃ Δρροβίοη ἴο τῶν 
πολιτῶν. ἜΒ6 ἰηβογίίοη οὗ τῶν ἰ5. αἱΐο- 

σείμοῦ ἤθθ 1685; [86 ἀγίϊοἷςθ 15 σομεϊηια !ν 
οὔ ες Ὀεδίοσα δδίϊομαὶϊ Ὡδπιθ5 ὮΥ 8]] 

Αἰῆς νυϊΐζοβ. δία] ραῦλ ΟΟΙΏΡΑΓΘΘ 
“42οίορν 32 8, 2 ἴφριο 70 8. 

. ὅστις ἄν] “νῆοὸ ψνουϊὰ αν Ὀδθῃ 
Δ Ὁ]6 ἴο (611 υπ΄. [ἢ ἃ ρῆγαβα οὗ (δϊ8 βοχί 
Ι οοποεῖνα ἴμαΐ Ὧ0 ἀεδηΐϊία ῥγχγοίβϑβὶβ 15. ἴῃ 
(86 τοϊπά οὗ ἴῃς τεσ. 1 οδηποῖ 566 

Ὑ8αἱ ἰ5 σαϊηεά ΌΥ ΞΌΡΡΙγἱηρ 51 νβηϊββοὶ᾽ 
ψ 1 ἘΠοΚοτί, ΟΣ “εῆπ οἵ ρσείγαρσε γγοῦ- 
ἄδῃ νᾶτε᾽ σὴ Δ ΟΝΙγαΡ. ΤῊΣ ψοχάς 
ὙΠΪΟΒ [ὈΠ]ονν σθον δαί σοτησαιηϊοδίΐοη 

Ῥείνγθεῃ Αἰἴῆδῃς δηὰ ῬΆΏ]ῖυ5 αἸά οχἰϑί, ἔου 

βδοῃδ ΑἰΒΘηΔη Υἱβιίου Ὀσουρσῃϊ [6 ἡδν5 

οὗ ϑοϊιαίεβ᾽ ἀδαίῃ. [1 βϑϑῖῃβ ποοάϊθςϑ 

{Πεταίοτε ἴο βρεουϊαΐα ΒΕ Υ Ἰηϊοσοουγβθα 

γγὰ95 ϑυβρεπάεδα ὉΥ͂ [6 γα ἢ ἘἸΪς 
(5: Ρααπι), ψ Βῖο παρα ἴῃ [Π6 Ὑδδγ 
ϑοκτγαῖθϑ ἀϊεά ; οσ ὈΥ (6 (οππδῃ ὙΝΓ 

(Ο, Ἐ᾿ Ἡδετηδηη), ΥὨΙΟ ἢ Ὀερδῃ ἄνα γϑασς 
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τι ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἦν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι φάρμακον πιὼν 
ἀποθάνοι τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχεν φράξειν. 

ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὼ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν τρόπον ὅδ. 
ἐγένετο ; 

- ΕἾ. Ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμάξομέν γε ὅτι 
πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανών. τί 
οὖν ἣν τοῦτο, ὦ Φαίδων : Ὡς 

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ ᾿Εχέκρατες, συνέβη" ἔτυχε γὰρ τῇ 
προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου ὃ εἰς Δῆλον 

το ᾿Αθηναῖοι πέμπουσιν. 
ἘΧ. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; 

ΟΦΑΙΔ. «Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ᾿Αθηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς 
ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ᾧχετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε Β 
καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν ᾿Απόλλωνι εὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, εἰ 

τ: σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον' ἣν δηὴ ἀεὶ καὶ 
νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνον κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν 
ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ 
καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτιννύναι, πρὶν ἂν 
εἰς Δῆλόν τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε 

λον πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες 
αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾿Απόλ- Ο 
λωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ 
λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς 
χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὃ μεταξὺ τῆς δίκης 

258 Τα καὶ τοῦ θανάτου. 

1. ἘΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὦ Φαίδων ; τί 
ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ παραγενόμενοι τῶν 
ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ οὐκ εἴων οἱ ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος 
ἐτελεύτα φίλων ; 

2. ΦΑΙΔ. Οὐδαμώς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες, καὶ ππολλοί γε. ") 
ἘΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφέστατα ἡμῖν ἀπαγ- 

γεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 
ΦΑΙΔ. ᾿Αλλὰ σχολάξω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν διηγήσασθαι" 

αἴογναζάβ. ΤΈΘ ονθηΐβ οὔ ἴῃς ἰαϑὶ ἄν θὰ δῃηά βενϑὴ γοῦί5, δοσοτάϊηρ ἰο ἴῃς Ἰερεηά, 
Ῥυίβοη ὑεῖς οὗ σουγβα ποῖα Ὀὰϊ ἴο ἃ ὙΠῸ ψγεῖς ἀεαἸνεσεὰ ἜΥΕΥῪ Ὠΐη6 Ὑεᾶσβ ἴὸ 
81.811] οἶτγοῖςδ. ἴδε Μιμοίδυτγ. 

6. πολλῷ ὕστερον] ΤὨΪΓΥ ἀδγβ: 18. μηδένα ἀποκτιννύναι) 850 Χεπο- 
Χοη. ,167722. 1Χ ΥἹἹ 2. Ῥῃοη ἐς, 

13. τοὺς δὶ ἑπτά] [{πε Ξαευθη τηδι ἀθῃ5 
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᾿ καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλου 
ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον. “ 

ΕΧ, ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους γε τοιού- 
τους ἑτέρους ἔχεις" ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἂν δύνῃ ἀκριβέστατα διεξελθεῖν 
πάντα. ᾿ 

ΒΕ ΦΑΙ͂Δ, Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγενόμενος. 
οὔτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσήει 
εὐδαίμων γάρ μοι ἁνὴρ ἐφαίνετο, ὦ ᾿Εἰχχέκρατες, καὶ τοῦ τρόπου 
καὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐκεῖνον 
παρίστασθαι μηδ᾽ εἰς “Αἰδου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ 

ὅ9 καὶ ἐκεῖσε ἀφικόμενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος. 
“διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν 
εἶναι παρόντι πένθει' οὔτε αὖ ἡδρογὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντων, 
ὥσπερ εἰώθειμεν' καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ἦσαν' ἀλλ᾽ 
ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάθος παρὴν καί τις ἀήθης κρᾶσις ὠπό τε 
τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ 
ὅτε αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε τελευτᾶν. καὶ πάντες οἱ παρόντες 
σχεδόν τι οὕτω διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, 
εἷς δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Απολλόδωρος" οἶσθα γάρ που τὸν 

ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 
ἘΧ, Πώς γὰρ οὔ; 
ΦΑΙΔ. ᾿ἙἘκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχεν, καὶ αὐτὸς 

. ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 
ΕΧ, Ἔ;τυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι ; 
ΦΑΙΔ, Οὗτός τε δὴ ὁ ̓ Απολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων παρῆν καὶ 

ὁ Κριτόβουλος καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἔτι ᾿Εἰρμογένης καὶ ᾿Εἰπυγένης 
καὶ Αἰσχίνης καὶ ᾿Αντισθένης" ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ ἸΙαιανιεὺς 

» 

3. τοιούτονς ἑτέρον9] ἱ. 6. (86 γ ἰὰΚα 

Θαυδ] ΡΙδάβυσα ἴῃ ἔῃ 6 τεοο]εσοη οὗ 850- 
Κκγαίεβ : οοσρασε ὈδΙΟ 59 Α καὶ γὰρ 
οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ἦσαν, τοίεττίηρ ἴἰὸ 

ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντων : απὰ 70 Ὁ 
καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥσπερ με- 
θύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη. 

8. εὐδαίμων γάρ) Ηδστε [ἢ Κεγ-ποῖς 
οὗ [86 ἀϊαϊοριις 15 βίγυοκ. [115 Ἔχρσθβϑδ 
ΟΡ] Θοΐ ἰ5 ἴο βΒῆον ὡς εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι 

ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖ 

μέλλων ἀποθανεῖσθαι : πὰ αἱ ἰΠ6 νΕΙΥ 

οὐΐβεῖ γε τὰ ἰηἰσοάἀυσεοά ἴο ϑοκγαῖεθβ 85 ἃ 
᾿ἰνίπρ' Π1ποιτδξοη οὗ ἢἷ5 οννῃ 6] 16, 

Ρ, 

13. παρόντι πένθει) “45 ψου]α 56 ο πὶ 
πδΐαγαὶ ἔοῦ οὔθ ψὯΟ γγὰ5 ργεϑεηΐ δἱ ἃ β0δῇδ 
οὗ τηουχπίηρσ ᾽. Ἐὸσ ἴδε το ἀδένεος οομλ- 
Ρᾶζὸ ἡ λαεάγως 134 Ο τῷ λόγῳ λαμβάνοντι, 

“ἰο ὁὴ6 ὙΠΟ (465 ἃ γί οηδὶ νον". 

ἐν φιλοσοφίᾳ] ὙΠ ποατοβὶ ρδγα]]οϊ ἰη 
Ῥ]αῖο ἰο {815 σευλαυκαῦϊε Ῥῆγχαβα θα 5 ἴο 
ῬῈ “γοΐαρογας 317 0 καίτοι πολλά γε ἤδη ἔτη 

εἰμὶ ἐν τῇ τέχνῃ : οἴ. τί. 31τ0 Ο, Ῥλαεσο 

844, ἀεῤμόϊίῥε 581 Ἑ. Βαυΐ ἴῃ 411 [ἢε868 

Ῥᾶβϑαρδβ [Π6 Ρῆγαβε ὄσρῦθβϑαβ ἀθνοίοη ἴο 
ΒΟΙΏΘ ΡΑΙΠΟΌΪΑΥ ρυτγβυϊς ; ποῖ, 85 δῖα, 
[ῃς οσσυρδίίοη οὗ ἃ σογίαϊη {ἰπη6. 

25 ᾿Απολλόδωρος] (οπΊραῖε 117 Ὁ. 

4 
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καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων' Πλάτων δὲ οἶμαι 
ἠσθένει. 

ΓΈΧ. ΞΒέυοι δέ τινες παρῆσαν; 
ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαι- 

5 δώνδης, καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. 
ΕΧ, Τί δέ; ᾿Αρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος ΞΕΙΣ παρεγέ- 

ψονΤτΟ ; 
ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα' ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ, ἴΑλλος δέ τις παρῆν; 

. ΦΑΙΔ. δζχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ΕΧ. Τί οὖν δή; τίνες φὴς ἦσαν οἱ λόγοι ; 
ΠΙ,͵, ΦΑΙΔ. Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγή- 

ἫΝ {τ κι} 9 

σασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθειμεν φοιτᾶν Ὁ 
καὶ ἐγ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη, συλλεγόμενοι ἕωθεν 

15 εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγένετο' πλησίον γὰρ ἦν τοῦ 
᾿δεσμωτηρίου. περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσ- 
μωτήριον, διατρίβοντες μετ᾽ ἀλλήλων ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῷ" 
ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῆμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διη- 
μερεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωιαίτερον συνέλέγημεν. 

40 Τῇ γὰρ προτεραίᾳ [ἡμέρᾳ] ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου 
ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ Δήλου ἀφιγμένον εἴη. 

παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωιαίτατα εἰς τὸ εἰωθός. 
Δ Ζι: καὶ ἥκομεν καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρός, ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, 
κ ανο ἴηεἀλ Ἐπὶ εἶπεν περιμένειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ" 

ὑνν τὰς αν. 

Ι. Πλάτων δέ] ΤΠοτο ἰ5 Ὀυϊ ο6 οἷδεσ δἤϊοσ (ζορεὶ, ὅ8:. δηᾶ Ζ. οὐ ἴἴ- 
Ῥᾶβϑᾶρε ἴῃ ΠΟ ἢ ΡΙαίο τθηιοηβ ὨΙηλ56] ἢ, Ἷ 8. ἐν Αἰγίνῃ] Τῆΐς μᾶς πιϑια]ν Ὀδοη 

Αοίοσν 388; Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες [ οοηῃβίἀετεά ἴο σΟΉΥΕΥ ἃ ΓΕΡΙΟΔΟΝ: 566 
᾿Αθηναῖοι, καὶ Ἰρίτων καὶ Ἰζριτόβουλος καὶ Ὥϊορ. ιΔετί. 11 36, οἴ, 11 65. 

᾿Απολλόδωρος κελεύουσί με τριάκοντα μνῶν 50 Ο--ὔο 6, ἐ- 1. οΟπ [δ6 τηοζηΐηρ' 

τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγνᾶσθαι. ἘοτδίοΓ δἰζοσ [π6 σείυσῃ οὗ [π6 Ξδογοὰ γϑεςοὶ ἔγοτη 

ϑυρρεοίς (παὶ [ῃ)6 Ῥχόβθηΐ ἰδηριιαρε ἢ- [οἷος {πΠ6 ποπᾶς τηθεΐ δαυ]εσ ἰδ πϑιὰ] 
ι Λε ων, ἤν. Ῥ]1ε5 (δα ῬΙαίοβ διοηεβθ ψὰβ ἅἄπθε ἴο δἰ {86 οουτί-ποῦβα ὩθΔΥ [ἢ6 ρεΐβοη. ΑΠΟγ 

τᾺ ἜΧΟΘΘΘΙνα ρτὶεΐ. 1 566 Ὠοϊηϊηρ Ὠούευεσ ἰο δος ἀδῖδὺ [ΠΟΥ δῖα δάσαϊ τε δπα βηά 
αι τ[ῃ6 ᾿ηΐδϑσθησα : πὶ ἀου11655 Ῥ]αίο δϑοκτσγαίες τεϊἑενεὰ οὗἩἨ ἢἷ5 ἐείίοτς. απᾶ ἴῃ 

νγ85 Δηχίουβ ἴο Ἔχραη ἢ15 ἀΌ5ΘῃσΘ. ΟΟΙΏΡΔΗΥ ΜΙ ἢ ψ τ δηᾶ οὨ]]ἃ. Χδη- 
4. Φαιδώνδη9] 1 παᾶνα τείαϊηοα (ηἷἰϊ5 [{ΠΊΡΡ6, ἀπ80]6 ἴο οοηίσοὶ ΠῈῚ ρτίεῖ, ἰ5 1εἀ 

ἴοτιῃ οὐ ἴδ Δηδίορυ οἵ οἵμεσ Τμβοῦαη οπί; δπά ϑοϊγαίες οσμβαῆηρ ἢδἰ5 οσταιηρεά 
ὭδΙγ65 Δη οἡ (6 δι Ποῦ οὗ Χοπορῆοη. ἴερ [4115 ἴο τόσα] ϑηρ οὐ [6 ἱπιϊπηαία 
2167. ΆΧ 11 48: ῬεΥΠΔΡρ5 ἴοο ἴἢ6 ὙΠΕΡ αηίΐίοη οὗ ραΐῃ δπὰ ρ᾽εαβαγε, ΠΟ Ἦδ 585 

[οστα δί]οἢ, ας 5ῃου]ἃ Ὅς τεϑβιοτσθά. νου ἤαγα τιλᾶς δ φοοά 5υδ]εοϊ ίοσ 
6. «οὐ; παρεγένοντο] οὐ 15 ποὶ 'Ώ ΑΑΕΞοΡ. 

[6 Ῥεϑὲ τηϑ5. Ὀυΐ 15 1ηϑοχίεα ὈῪ ΘοθδῃΖ 24. περιμένειν] ΤῊ 5 τεδάϊηρ βθειηβ 

Ε 

" 



» 
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λύουσι γάρ, ἔφη, οἱ ἔνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως 
οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον ἐπισχὼν ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. 

60 ἡ ἧκεν καὶ ἐκέλευεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰσελθόντες οὖν κατελαμβάνομεν͵, 
τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, τὴν δὲ 
γάρ, ἔχουσάν τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην. ὡς οὖν 58 

Ἐνθίππην, γιγνώσκεις ἢ 

εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανθίππη, αὐευφημσε τα καὶ τοιαῦτ᾽ ἅττα εἶπεν, 
οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτι ὦ ὦ Σώκρατες, ὕστατον δή σε προσ- 

ἐροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους. καὶ ὃ Σωκράτης βλέψας 
εἰς τὸν Κρίτωνα, ὦ Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις αὐτὴν οἴκαδε. 
3 , ΄“ ΄ὰ ἴον [ο 

Β ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτο- 
καὶ 

μένην" ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιζόμενος εἰς τὴν κλίνην συνέκαμψέ 

τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα, ὡς ἄτοπον, 
ἔ φ ΦνΝ ὃ ᾿ῇ ’ 7 ζο “Ἁ σι ς ν θ ς ὃ ἤς η, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἡδύ 
ὡς θαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, 

ὥζ Ν 4. ν᾿ 3θέ ’ θ »ς3᾿ϑΌϑ΄ 5 θ , 3Ἀ δέ τὸ ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ 
τις διώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάξεσθαι λαμ- 
βάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορνφῆς συνημμένω δύ᾽ ὄντε. 

ἴο τὴ8 σογίδί ΠΥ τρῆϊ. Βοηὶίζ, χυοίεά 
Ὁ ΝΌΟΝ ΓΑ, δοσυγαίεὶν αἰσιϊηρι 565 Ὀ6- 

ἔνθ [Π6 υδᾶρεβ οὗ περιμένειν διά ἐπιμέ- 

γειν ἴῃ ῬΙαΐο: (88 [ΌΥΏΘΥ πέδὴς “ἰο 

ανγαὶι᾽, ἴῃς Ἰαϊίος “ ἴο σευηδίῃ ̓  ἴῃ ἃ ρίνθη 
οοηάϊίου, (Οἵ. Ῥεὶονν 8ο Ο, δῃηὰ Ζἄσφαε- 
Ζε5 170 Ἑ. 80 ἔδυ 8ἃ5 1 δὰ ναῖε, (ἢ6 
Ὠδαγοϑὶ ΔΡΡΎΌΔΟἢ οὗ ἐπιμένειν ἰο [Π6 τηθδῃ- 

ἴὴρ οὗ περιμένειν ἰα ἰὴ εῤμδΎἐέἯε 361 Ὃ 
ὄντοιν δὲ τοιούτοιν οὐδὲν ἔτι, ὡς ἐγῴῷμαι, 
χαλεπὸν ἐπεξελθεῖν τῷ λόγῳ, οἷος ἑκάτερον 

βίος ἐπιμένει. Τῇ ἐπιμένειν Ὅς τοαὰ νἱ (ἢ 

ἩεγΔηΏ, ΜῸ6 5ῃου]α ἰτγδηβδία : "ἢθ Ὀδάδ 

1.5 δίαΥ ΕΓ γα ΜΕΙῈ δηά τοί σοης ἰῃ 
ὉΠ] μ6 βυτητηοηδᾷ υ5᾽. 

1. παραγγέλλουσιν)] [[ ἀρτεο ὙΠ ἢ 
Ῥτοΐ, σεάάεϑ ἴῃ ταἰκίηρ [656 νγογάϑς : "816 
δινηρ ἀϊγοσίίοηβ [παῖ ἢ6 λυ Ὀὲ ρυΐ ἰο 
ἀεδίῃ ἰο-ἀαγ᾽; (Πς ἀϊτγεοϊίίομβ Ῥεΐηρ ρίνθῃ 

ἴο {Π6 οβῆσειβ οὗ ἴδ ρῥυίβοῃ. 1, 85 ἰ5 
ἸΒΌΔΙΥ ἄοπθ, νὰ ἰακα ϑοϊιγαίθβ ἰο Ὀ6 (86 

οὈ]δεὶ οἔ παραγγέλλουσιν, ἴπε οἴαιι5ε ὅπως ' 

ἄν... τελευτήσῃ ὈΘΟοΙΏ 65 ΠΟΏΘΘη56. ΝΟΙΪγΑῦ 

᾿ (΄ῃ ἢϊ5 1[,4(1ὴ δα! 10) Π85 ἃ ποίΐβ Μῃϊο ἢ ἰ5 

αὐτου ῬΕγοηα ΠΥ ΘΟ ρΓ ἢ Ὠβίοη. 

ἐδ ῖΊοη. 

Ο καί μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἴσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι, 

5. τὸ παιδίον] πο ἄοιδι Ηἷς γουηροδὶ | 
500 Μϑῃρχθῃοβ. 

15. τὸ ἅμα μέν] Τῇ υϑιια] τεδάϊηρ 15 
τῷ, δῃᾶ {815 ἰ5. οσοπῆττηεα ὈΥ ϑίοραρις, 

Ὑγ}ο οἷΐες [815 ραβϑβϑᾶρε, ἐσί 1 1104. ΤῊΪΚ 

ΜΟΙ] τα ΌΥ τεδιβίησ ᾽.. Βαυΐ τὸ 15 Ἰουμά 
ἴῃ ἴμε Βοάϊεϊδη δηα ἔνο οἴου τηϑ5. δηὰ 
5 Δου ἀλη Εἶν 158 εὦ Ὁν ΕΙΔΑΕΙ͂Ι, Ζέσεοξ 
ΟΥ̓ ἐαέο»η5 ὃ 85. 1 Ὦδνε [Πετγείοτο (ο]Ἱοννεά 
ΘΟ ΔΏ2Ζ ἰὴ τείδι πηρ ἃ, “Ηον ψοπάσοιυβ 
15 [6 τεϊαϊΐοη Ὀδΐννθθῃ Ρ]θάθυγα δηᾶ 15 
ΒΘΘΙΔΪὩρΡ ΘΟΙΓΑΙΥ, Ρδίη; (μαὶ δα ῥϑδὶσγ 
ΜΝ] ΠΟΥΘΥ σοΙη6 ἴο ἃ τήδῃ τορεϑίθοῦ 

18. Αἴσωπος] {15 νου ἢ ΜΏ116 ἢοΥΘ 

ἰο ποίϊσα ἴῃς οσοπβυμητηδία 51. 1 
ΜΙΟἢ Ρ]αἴο Δ᾽οννβ [6 ἀϊαίορσια ἰο υπῃίο]ά 

1561 δ5 ἰῃ (ἢ6 ἡδίυγαὶ σοῦγβα οὗ σοηνου- 

ΒΥ [ἢ15 5 1 Ρ16 σαίεγθηοα ἴο Αθϑοὸρ 

ΕΡῈ5. ἰ5 σειϊηάεα ἰμαὶϊ Επθηος γᾶς 
᾿δηχίουβ ἰοὸ κῆπον μαὶ νὰβ [(Π6 οὔ]οοῖ οὗ 
ϑοκταίος ἴῃ νουϑι στρ ἴῃς {4165 οἵ Αθβϑορ. 
Τὴ δηβνεσίηρ (Π6 σασοιϊοη ϑοκγαίεβ βεηᾶς 
ἃ ΚΙΠΑΪγ πηοϑϑᾶσα ἴο Επεηοβ δηά Ὀ145 Ὠϊπὶ 

ο]ον ἴἰο Ηδάεϑβ ἃ5 ϑοοῇ ἃ5 μ6 ἴὭδυ. Τδ6 
᾿βυγρυῖβε οὗ ϑίγαμηΐαβ δὲ [Ϊ5 τλθϑβαρὸ ἄγανν5 
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ὡς ὁ θεὸς βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ 

ἐδύνατο, συνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς, καὶ διὰ ταῦτα 
ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. 
ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ 
σκέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ(φαίνεται ἘἈπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 

ΙΝ. ὍὋὍ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἔφη, 
εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ γάρ τοι τῶν ποιημάτων ὧν Ὁ 

ἱ πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν 
᾿Απόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ 
Εὔηνος πρῴην, ὅ τί ποτε διανοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλθες, ἐποίησας ᾿ 

ἴτοτῃ ϑοκτγαίεβ δὴ ὄδχργδϑβίοῃ οὗ ἢἰ5. Ὀε]1εΐ 
[μαἴ [6 γα ῬΒΠΟΒΟΡΠΕΙ Ψ0111 τηθεῖ ἀθδίῃ 
εἰδάϊν ἴῃ ἴῃς Βορβ οἵ Ὀείηρ ὨδΡΡρΙοΥ ἴῃ 

Ηδάεϑβ ἴδῃ οὐ δδτ ἢ; δηᾶ ἴῃ βυρροτί οὗ 

[15 ορίηΐοῃ, 85 ΜῈ 50.411} 566, ἴπ6 νος 

δτρυτηθηΐ ἰΠδὶ οσσυρίθα [6 σετηδί που οὗ 
[δες ἀϊαϊοριε 15 ἐνοϊνεά. 

3. ἐπακολουθεῖ ὕστερον] ΤΙη ἴπΠ656 οὗ- 
βεσνδίϊοηβ οἵ ϑοκγαίεβ γε τῶδ  δηᾷ [ἢΠ6 
δεπὴ οὗ [6 Ρίαϊοηϊς [ΠΘΟΥΥῪ οὗ ρἰδαϑυσα 

ἃ5 ἃ κατάστασις. ὅὃ66 ἴογ ἱῃϑίδηοα 7- 
ἡπαξς ὅό4 Ο τὸ μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον 

γιγνόμενον ἀθρόον παρ᾽ ἡμῖν πάθος ἀλγει- 

γόν, τὸ δ᾽ εἰς φύσιν ἀπιὸν πάλιν ἀθρόον ἡδύ. 

ΟΕ, μλιοόμς 31 Ὁ ἄο. Τα καθαραὶ ἡδο- 
ναὶ δῖ. ὀχοθρίίοῃβ, δλξέσότες 51 Β; Ὀαϊ, 

Ε 80 ΔΣ ἃ5 ΘΟὨΟΘΓΏΒ ΡΠΥ510Δ8] Ρ]εάσυγαϑ, ΟὨΪΥ͂ 

ΔΡΡδζξηΐ ὄχοδρίίοηβ, Ζ ηϑς 65 Α. 
όο ἡ---ότ (6, ε΄. ἱγ,ν. Αἴ εὗες : ΤῊΙ5 τοὸ- 

τη ϊηἀς το (πμαΐ Επιοηος δηᾶ οἴμετβ ἀσξίγε ἴο 

Κῆο ναὶ Ἰἰεὰ γοι ἴο σοΙρΡοβα ψΈσϑ65 
ἀυπηρ γοῦσ σομβποιηδηΐ ἴῃ ῥυίδοη  ,59- 

Ζγαΐεε.: Τὶ 5 ποῖ 1 ΔΩΥ ἰμουρῃϊ οὗ 

τἰν δ] ]ἶησ ἘυθηΟΒ. 45 ἃ ροεΐῖ, Ραΐ Ὀεδοδυβα 1 

Ὦδνε. ὈδΘη ἰγοαυθη  ψαγηθά ἴῃ ἃ ἀγθαηη 
ἴο ῥγδοῖίβα “τηυδῖο ᾽, ΤῊΪ 1 αἴνγαγβ ὑῃ- 
ἀειβίοοα δ5 δῇ δῃοουταρθηθηΐ ἰοὸ Ῥεῖβο- 
νέα ψ ἢ ΡΒΙΙΟΒΟΡὮΥ ; Ὀαΐ ἰῇ οα56 πηιϑὶς 
ἴῃ ἴῃ6 Ρορυΐασ 5θῆϑε πιρῃΐ Ὀ6 τηδδηί, 1 

1πουρμὶ 1 Μ16}1} ἰο θ6 ου (Π6 58ίε 5146. 
50 1 ἰοοἷς (6 4 0]65 οὗ Αδβορ, θδβοδιιβε 
Ι Κκηεν [ἢδπὶ Ὀαβί, δηὰ {πγηθα {δεῖ ἰπίο 

γΕ 56, ΤΕ]] (15 ἰο Επιθηος δηα ὈΙα Ἦϊτη 

ἔλυεν ῖ] δηὰ [ΟἹ] Τὴ δἃ5 βοὺὴ ἃ5 ἢδ 
ΠΔ}. 

8. ἐντείναΞ9] ᾿ουἱείηρ ἰπίο γοῖθε᾽, ΤῊΣ 

ἴοσῃγ ἰ5 υ564ἃ οἱ Ξεἰἰηρ ψνογάς ἴο τηυϑὶο, 

Ῥνοίαρογαθ 326 8; οἵ ρμυζ{ἱἱϊπρ (πουρῆς 
1Ἰηΐο ψοχᾶς, δάξεδς 38 Ἑ. Τῆδ ͵αϑὶ ἐχ- 

ΔΙΏΡΙΕ 866 15 ἴο πη6 σοποϊυκῖνα (Πδΐ (ῃ6 
ποίϊοη οὗ (Π6 νοχσὰά ἰς οί, 5 Ῥγοῖ. σδάάες 

σοῃϑιοεγ5, ἀεσίνοα ἔσο βἰσειοίηρ ἃ κι Πηρ, 

υΐ ΣΡ 1165 Ἀχίπρ ἴῃ ἃ σεγίδϊη ἴοσηλ ΟΥ 

Ῥοβοη. Ὁ ἤεμο 87 Α, ΜὮοτα Ιἴ 15 
υϑεά οὗἉ ᾿ηξο πῃ ρ ἃ ἰΠδηρὶς ἴῃ ἃ οἶσοὶα. 

9. προοίμιον] ΤῊΐϊΞ σψοτὰ 15. δρρ]οᾶ 

ὉΥ ΤὨπογάϊά65, ΠΠ 104, ἴο (6 Ἠοιηθπς 

Ὦγη ἴο ΑΡοΟΪΪο: βιοἢ προοίμια Μεῖα 

βΒιΟἿἿΥ δροακίηρ ῥγεϊυ θα εἰμεν ἰο ἃ 
ἸΟΏΡΘΙ Ροεῖὰ (οἴμη) ΟΥὙ 10 ἃ το] ρίοιι σ6]6- 

Ῥυυυαιίοη. ϑρθοίϊτηδῃς οὗ νεῖβεβ δἰἰτἱρυΐθά 
ἀρ ϑοκγδίθϑβ σὲ ἴο ΡῈ [ουηᾶ ἰῃ Ἰῖορ. 1,Δοτί. 
ε ...........Ὡ-.-...-...... 
11 42. 

1ο. Εὔηνος] Επεποβ οὗ Ῥασοβ νγὰϑ δ: 
ΒρΡ ἰδέ δῃᾶᾷ ροεῖ. Ετοπὶ “2οίορ» 20 Β] 

ἵνῈ Ἰεάτῃ ἰῃδΐ Β6 ἰδυρὴϊ ἀρετὴ ἴογ ἄνεὶ 
τ η85 ; ἔτοτη ὥλαφαίγμς 267 Α ἴμαῖ ἢῈ ψ85)] 

[6 ἱηνεηῖου οὗ πεὺν τβοίουοαὶ ἤριγαβ : 
τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Εὔηνον εἰς μέσον 

1 οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν τε πρῶτος εὗρε 
Ἰ καὶ παρεπαίνους ; οἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψό 
ἰ γους φασὶν ἐν μέτρῳ λέγειν, μνήμης χάριν 
σοφὸς γὰρ ἁνήρ : ὮΘΙΕ 566 Γ ΤΟΙΡΒοΟΙ᾽ 

ποίθ. Εσομὶ ὈοΟΪἢ ῥᾶβϑβᾶρθβ Χὲὰ ΤΏΔΥ ἰηΐι 

(αἰ ΡῬΙαίο ἀϊά ποΐ πίῃς τυοῇ οὗ ἢὶ 

ΤῊΘ ἔεν ἱγαρτηξφηίς ἰῃδὶ τσειηδίη οὐ ἢΪ15 

εἰερίας ροβθπὶβ δῖα ρίνβ ἰῃ Βεγρὶο᾽ 5 2οσίας 

ἐνγίσ. Βετρὶς ΒοΈΥΕΣ τεπλαυ κα “αυδα 
δὶς υηἷθ8 Εδηὶ ποηηΐηθ σΟΙΩΡΥΘΠΘΠΩ͂Ι, 

τους ἀποῦυϑ δἰἰσῖθυϊ νἀδηίαγ᾽; δηᾷ [6 

Οἴου ερίρτδιηβ, οὨ]ΘΗΥ οτγοίϊς, ρίνθη ἴῃ 

{π6 ΑΔΙΠΟΪΟΡΎῪ ὑπάσυ {ΠῸ6 πᾶς Ἐπιθηοβ, 

Α  κ 

- 
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᾿ὶ 

κα κοτῶ , ν᾿ 
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αὐτὰ, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. 

ΦΑΙΔΩΝ, ᾿2 

εἰ οὖν τί σοι μέλει τοῦ 
ἔχειν ἐμὲ Εὐήνῳ ἀποκρίνασθαι, ὅταν με αὖθις ἐρωτᾷ, εὖ οἶδα γὰρ 
Ρ ὁτι ἐρήσεται, εἰπέ, τί χρὴ λέγειν. Δ ’ ’ ΝΜ 4 ΄“ φ 

ἔγε τοίνυν, ἔφη, αυὐτῷ, ὦ 

Κέβης, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς ποιήμασιν 

42 ΄“ . ᾿ ἀλλ᾽ ἐννπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί λέγει, καὶ ἀφο σιούμενος, 
εἰ πολλάκις ταύτην " τὴν μουσικήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. 

δὴ ἄττα τοιάδε' π' 
ἦν γὰρ 

πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ 

“παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ 
λέγον, ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου. ᾿ 3 Ἁ 

καὶ ἐγὼ 
Μν) -“ μ ἤ φ, ΝΜ Ὁ" ι ’  , 

ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτὸ 

61 μοι παρακελεύίεσθαί τε καὶ ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι 
διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον ὅπερ ἔπραττον τοῦτο 
ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης 
μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἥ τε δίκη ἐγένετο 
καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χρῆναι, εἰ 
ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη 

4 ΄-" ᾿Ὶ 9 ΄“ 4 ἴω] 4 8 ωῚ μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαι αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν. 
Β γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιήσαντα ποιήματα 

οὕτω δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν θεὸν καὶ πειθέμενον τῷ ἐνυπνίῳ. 

816 ὉΠαουθίεαΪΥ ἴμ6 ψνοῦκ οὗ ἀϊδετγεηΐ 
δΔυῖΠοΥϑ. 

5. ὧφ οὐ ῥάδιον] Αἶετ ὡς ΒΡ ρἷνε ὅτι, 
ΜΟΙ ΘοθδηΖ Ὀγδοϊκαίβ ἀπὰ 1 οὐηΐΐ. 

η. εἰ πολλάκι] “1Γρετοδπδησθ᾽ ; 85 ἴῃ 
6:1 Α. 

12. παρακελεύεσθαί τε καὶ ἐπικελεύειν] 
“ἴο αὐρὲ δηάᾶ σἤΘΟΣ πα οα΄. Ἐδοἢ οὗ (Π6 

[ἢτες οοτηρουηᾶς υϑεα ὈΥ Ρ]αῖο ἴῃ [μϊ5 
ΡῬᾶβϑᾶρα [85 15 ἀϊϑίίηοι βῃδάε οὗ τηϑδῃϊηρ. 
παρακελεύεσθαι, ΜΏΪΟΝ 185 ἴῃ6 εχ ἔτα- 

συ ΠΥ ΔρρΡ]Ιοὰ Ὀγ ΤἼὭυσγαϊαδβ ἰο ἃ Εεδε: 
ΤᾺ} 5 δά άγεβϑβ ἴο ἢϊξ 50] 165, ΘΔ 5 “υχρα 

ἴο Κα δὴ οἴοσγί᾽; ἐπικελεύειν, ὙΈΪΟὮ ἰ5 

ἃ ΤΩ ἢ ΤΑΙ Μοτα δηὰ ὁσοῦγβ ΠΟΥ ΠΟΘΙ 
εἶδα ἴῃ Ρ]αῖο, “εῃοούγασα Ψ 8116 {δε εβοσὶ 
15 Ῥεΐπρ τηδάθ᾽ ; 845 ἰὴ Ευπρίε5 Φἰ  ξεῖγα 
1224. [Ιῃ διακελενόμενοι [86 ῥτεροπί(ίοη 

45 ἃ ἀἰξίσι υϊςνε ἔοσοα : “85 [ῃ6 Ῥαγί 5δῃβ 
οἵ ἀἰβοσγεηΐ γυηοῚ5 σὮΘΟΥ οἡ {δεῖς ἰανουτ- 
11ε5΄. Οἱ Ἡτοάοίυς ΙΧ 5. διακελευσαμένη 

δὲ γυνὴ γυναικί. 

14- ὧς φιλοσοφίαφ μὲν οὔσης τῆς με- 

ἀσφαλέστερον 

γίστης μουσικῆς] ΔΝΆΡΏΟΥ γγὰ}] χυοίοβ., 
Ζαεἦες 188 ὁ [011]. 8566 «͵530 Ζατυς ό80 ἢ 
ἡ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν ξυμφωνιῶν 
μεγίστη δικαιότατ᾽ ἂν λέγοιτο σοφία. (ΙΕ ’' 
Μερμόίές 4τι Ὁ [0]]., 548 Β διὰ τὸ τῆς! 

ἀληθινῆς Μούσης τῆς μετὰ λόγων τε καὶ 

φιλοσοφίας ἠμεληκέναι. 

11. τὴν δημώδη μουσικήν) 
ΟΥ̓ΙΏΔΙΥ Οτεεῖκ 5θῆθ6 οὗ αχίϊδῆς δηᾶ [1{{6- 
ΤΑΙ οὐΐυγα; ὙΠ θγθαβ ϑοκγαίαεθ ὑπάρθυ- 

βίοοα ΌΥ μουσικὴ [Π6 ῬΒΠοΞορΡΠἢὶς 116. 

19φ. ἀφοσιώσασθαι); “ἰο 545} ΤῊΥ 
σομβοϊθησε᾽, 
Ρΐαγϑ ἴῃ6 5'ΠΡῚῪ τοὶ ρίουβ ομδγδοῖεσ οὗ 

Θοκγαῖεβ ποῖ ψιδουί ἃ τ[ἰηρσε οὗ βυρογβίζ- 
ὕοηῃ. ἀφοσιώσασθαι 5 ἴο οἶξασχγ ΟὨΕΞ6Ι 
ἔγοτῃη 811 ἰαἰηΐ οὗ τηρεῖν ; οἴ, δσεάγμς 
242 Ο; ἐῥλεέϊοδμς τ Β ἀλλὰ γὰρ ἀφοσι- 
οῦμαι, “1 νγαΞἢ ΤΥ Βαηάς οὗ [{᾽. 

240. καὶ πειθόμενον] ΘοῇΔῺ2Ζ Ὀγδοϊκεῖς 
καί. 

εἰς τὸν θεόν) Αποίπεν 
ϑοκταῖθϑ᾽ οἱά-(δϑῃοηεα ρίθίυ. 

τατῖς οἵ 

Ῥχοξῖ, 

σή 

ἴῃ [86 ᾿ 

ταὶς δποούοϊθο νγ6}} ἀϊξ- 

9 3 [δὶ . Ἑ αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα ἤδειν γὰρ ὡς οὐ ῥάδιον εἴη" 5 

ο 
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ἐποίησα, οὗ ἦν ἡ παροῦσα θυσία μετὰ δὲ τὸν θεόν, ἐννοήσας ὅτι 

τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους, ἀλλ᾽ 

οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦ μυθολογικός, διὰ ταῦτα δὴ οὺς προχεί- 
ρους εἶχον μύθους καὶ ἠπιστάμην τοὺς Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, 

οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 
Υ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐήνῳ φράζε, καὶ ἐρρῶσθαι καί, ἂν 

σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπειμι δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον" 
κελεύουσι γὰρ ᾿Αθηναῖοι. καὶ ὁ Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει, ἔφη, 
τοῦτο, ὦ Σώκρατες, Εὐήνῳ ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρὶ 

το σχεδὸν οὖν ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσθημαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν σοι ἑκὼν εἶναι 

΄ Δι «αι ἊΥ Ὺ ἰ 

(εάάοβ ἢδ5 βοὴ ἱπίεγεϑεηρ' τουϑικβ ΟἹ 
. ΔΊῃ6. 5ρεοῖαὶ οοηποχίόῃ Ῥείνγθεη ϑοϊκγαΐαθβ 

! [πᾶ Αροϊῖο, οἷ. 85. ἃ, 1 οδηηοί Βον- 

: 

ονοῦ ἄρτεα τὰ ἢϊ5 συρρεκίοη ἰμαὶ [86 
προοίμιον 8 ἃ ἰμδηκεορίνιηρ ίος {Π6 
{Πἰτγ ἄαγϑ᾽ τεαργίενο; ψπΐοὰ νου Ὀ6 

τοία}]ν ἱποοηβίβίθδης ψ1Ὸ ἴῃς διὰ ἀς οὗ 
ϑοκτγαίοϑ ἴῃ [6 ἴδος οὗ ἀδβίῃ : οὗ. 116 Ε. 

4. μύθους ἀλλ᾽ οὐ λόγους] “ δοιίοῃ 
διὰ ποὶ ἔδοι ᾽. ΤῊΪΚ ἀἰδιποίοη 15 οί δθ- 

᾿Ιβῃδα ὈγῪ Οογρίας 523. Α, ἄκονε δή, φασί, 
μάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν ἡγήσει μῦθον, 

ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον’ ὡς ἀληθῆ 

γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν ; ἴδῃ 

[ο]]ονν5 [86 τυ τἢ ἀρουΐ (ἢ Ἰυάρσταςηϊ οὗ 

80.115 ; οἷ. Ζατυς 872 Ὁ. μῦθος ἷἱΞ ἀεβηποὰ 

ὉΥ Αρμίμοηΐοβ, ᾳυοϊεα Ὁ. ὙΥγιϊερΡΑςοἢ, 
48 λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειαν. Ῥ]ὰ- 

ἰαγοῦ, ἐδ ρίογία Α1λεμίοροίεῦε 8. 4. 58 05 
ἴῃαὶ Ῥίμαδν ν5 τουκοα Ὁγ Κογίημα, ὡς 
ἄμονσον ὄντα καὶ μὴ ποιοῦντα μύθους, ὃ 
τῆς ποιητικῆς ἔργον εἶναι συμβέβηκε ; ἴατ- 

παῖ οἢ 6 β8ᾶ2γ5 ὁ δὲ μῦθος εἶναι βούλεται 
λόγος ψευδὴς ἐοικὼς ἀληθινῷς ΟὈγηρΑΓα 

Απμϑίοι οβ ἀἰξποιίίοη Ὀεΐνγεθη ἱστορία 

δηὰ ποίησις, οεξίεα 1451Ὁ 4, τούτῳ διαφέ- 

ρει τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέγειν τὸν δὲ 

οἷα ἂν γένοιτο. Οἱ οοὐυγδα λόγος ἴῃ ἰἰς 
ὙΔΘΥ 5656 ὠποϊυᾶος μῦθος, ἃ5 ͵ὸ Πᾶνα 

ἴῃ ὅο ἢ τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους-. 
8. οὖς προχείρους εἶχον] ἰ. 6. ἴῃ Πϊ5 

ἸΩΘΙΏΟΙΥ ; ἴδπογα 15 πο δνϊάεησα {πὶ [ῃ6 
(ΑὈΪ]ε5 οὗ Αδβὸρ μαὰ Ῥεδὴ ρῃ]} 5 ῃεα ἴῃ 

τὶ ηρ ῸΡ ἰο [15 {π6. Αδϑορ ἱἰ5 Ξαἰὰ ἴο 

ανὰ ὈΘΘῺ ἃ ΟΠ ΕΘΙΏΡΟΥΔΙΥ οὗ δοίοη ; δὰ 

“- 

(ἢ βίοιῃυ οὗ ἢΐς ἀβαδαίῃ 15 ἰοϊὰ ΌΥ͂ Ρ]υΐατοῦ, 

ὧς “γα μερμέρῖς οἱμαϊαα 8. 14: ἴμεγα ἰ5 

Α]5οὸ δὴ δ᾽] υκῖίοη ἰο ἰξ ἰῃ ἩΗετοάοίυβ 

1134. 
ἡ. ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα] ΤὨΪΐΞ ἴη- 

Ἰυποίοη χυϑὲ 6 σοῃδιἀογεα δ8 πηοάϊβοά 
ὉΥ ἴῃς ρῥστονίϑο δἀἀδὰ θεῖον, οὐ μέντοι γ᾽ 
ἴσως βιάσεται αὐτόν. ϑοδιάιϊς πηάς ἃ 
“ἀπορία ἴῃ [6 ψνοτάς, απά Ῥγοί. ἀεάάες 
ἰακας [Π6 βδὴς νἱεσν. Βαϊ ἰξ ἀρρεδῖβ ἴο 
τὴς [Πδὲ 500} ἃ ργοιηδίυτα σαίεγθηςα ἴὸ ἔμπα 

μελέτη θανάτου 15 ἰπΠΟΥΟΟΡΉΪΥ υπρ]αἰοηϊο. 

115 (1116 ἴο οτῖε ἴῃ6 ψοσάβ ὡς τάχιστα 

ψ Ηειηδοχέ; [ἢ ΔΩΥ οδ56 [ΠΟΥ τηϊϑὲ Ὀ6 

᾿ρ] θα, εἶδα νὰ τθδκα ϑοϊκγαΐεβ σὶνα 

Ἐπομοβ (ἢε συρογβυοιυς δάνὶοε ἴο ἀ16 βϑοσὴς 

{{π16 ΟΥ ΟἴΠΟΓΣ. 

όι ς---ὅ: σ, ἐζ. Υ, ν'. «δ,γιγηίας: Ἐπ|6- 

ΠΟΘ 15 ποὶ ΠΕΡ ἴο ἰδ Κα δυο δάνϊοθ δ5 

(8αϊ. «μδοζγαζες: Ὑε5 Ὧ6 ἰ5, 1 ἢδ 15 ἃ 

ΤΕ Δ] ΡὮὨΣΟΘΟΡΒΟΥ; ποὶ [μαὶ Ὠ6 οὐρῆϊ ἴο 
ἴακα δὶβ ον» 6. αἶόες: ΤῊ βθειὴς 

ἱησοῃδίϑίεηϊ ; γοι ἢγϑὶ βαὺ (δαὶ ἴῃς Ρἢϊ- 
ἰοβορῆθσ 1} Ὀκὰ ρ]αά ἰο ἀἰδθ, δῃὰ {πεη 

[αἴ Π6 τῖὰὺ ποί [κ1}} ὨΣη56 1: ΨΆὮΥ ΤΑΥ͂ 

ἢθῈ ποι «δοξγαζές. 1 ΟὨΪΥ πον ψνῃΔι 1 
δᾶνε Ῥεδῃ ἰο]ά. Αοοοτάϊησ ἴο οὔθ δο- 
σοουηξ ΜΔῸ δῖα ἰῃ Οἰδίοαῦ ἤοΙα δῃηά ΤΏΔΥ 

Ὡοΐ Τη8κ6 ΟἿΚ δϑοᾶρθ. Ταῖς 15 ἃ δατά 

βϑυηρ; Ὀπὶ ἴΠ6ΥῈ 15 ἃ χοσα οὈνίουβ Χοᾶ- 
500, (δαὶ νγγὲ ἃζὸ {π6 χοροί οὗ [ἢ ροάς, 

ὙὙ}Ο 816 85 1151} ἱπαϊρπδος ᾿ξ γα ἀδϑίσου 
Οὔγβαῖνοϑ 85 γου νου] 6, 5Βῃου ἃ ος οὗ 

γουγ 51αῦεβ ἀο 50. 

͵ῤ 5..).... 
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᾿ πείσεται. Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς οὐ φιλόσοφος Εὔηνος; ἜἜμοιγε δοκεῖ, 

ἊΝ ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Εθελήσει τοίνυν καὶ Ἑὔηνος καὶ πᾶς ὅτῳ ἀξίως 
τούτου τοῦ πράγματος μέτεστιν. οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται αὑτόν᾽ 
οὐ γάρ φασι. θεμιτὸν εἶναι. καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ 

Ι σκέλη ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ δεθλέγετο, 5 
ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης" Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ μὴ 

᾽ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάξεσθαι, ἐθέλειν δ᾽ ἂν τῷ ἀποθνήσκοντι 
Ἵ τὸν φιλόσοφον ἕπεσθαι; Τί δέ, ὦ Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε 

καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες ; Οὐδέν 
γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν 
λέγω" ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ 

Ε ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν διασκοπεῖν » 
τε καὶ μυθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν 

, οἰόμεθα εἶναι" τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου 
δυσμῶν χρόνῳ; 

ΥἹΙ. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὔ φασι θεμιτὸν εἶναι αὐτὸν ἑαυτὸν 
ἀποκτιννύναι, ὦ Σώκρατες ; ἤδη γὰρ ἔγωγε, ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἤρου, 

οὖσ καὶ Φιλολάου ἤκουσα, ὅτε παρ᾽ ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων 

4. τούτον τοῦ πράγματος] ὅς. φιλο. σεῖε Κεῦεβ δηᾶ ϑἰτηγηῖαβ δἰ θά ἘΪ5 
σοφίας. Ἰεοΐατεβ. γε δανε δρβοϊυ ον πὸ δ0- 

4. οὐ γάρ φασὶ] Τί 15 ΨΨΟΣΓΠΥ Οὗ ποῖϊξ ἰποηϊὶς ἱηξοττηδίίοη δροιΐ ἴῃς 116 οὗἩὨ (ἢΪ5 
Ρ [δὲ ἴῃ6 ὙΠοΙΪς οὗ [15 τϑίμϑυ βιροσῆοῖαὶ εμαϊπθεηῖ Ῥγίμαρογεδη ; δηά [ῃ6 σεηυΐηο- 

τελβοηΐηρ δραϊηϑι- υἱοί ἄθ, ψ ΏΙΟΒ 15 ααϊθ 2655 οὔ ἢ6 ἱγαρτηθηΐβ δϑου! 64 ἴο Ὠΐτη 85, 
ουΐϑ:46 ἴῃς παῖ ἀτρυτηεηΐ οὗ [6 ἀϊαίοριθ, 1 (Ὠϊπηκ, Ὀδθη οποα ἔογ 81] ἀϊβροβεά οὗ ὉῪ 
θ σΔΙΘ ΠΥ δηᾶ τερθαίθα!γ τηαγκοὰ ἃ Μτν Βγυναίεν, ϑομγπαὶ οὗ Ῥλίϊοίοον νοὶ. Ἱ 

᾿ βεοοηἀπαμά. [{ βθαιηβ δβ5 1ξ ῬΙδίο ψ]5η6ἃἪ νυ, 421 [0]]. 
ἴο ἀνοϊὰ ΔΠΥ ῥσχουάϊος δηά τηϊθσεργοβθηία- οὐδέν γε σαφῶς] ἔθος ἦν τοῖς Πυ- 
το ΜΜὨΙΟὮ ἰδ ραποργεῖς οὗ ἀδδίἢ τοὶρῃς θαγορείοις δι’ αἰνιγμάτων λέγειν, 5805 

ὈΠηρ ὑροη Εἰπι; ΨΏ16 5 β''ρῃξ δηάὰ ὀ ΟἸγιηρὶοάοτοβ, βοτὰ [86 βδἀϊίοΥβ 41] σε- 

τρία ἰτεδίπιθης οἵ ἐπὶφ βαρ ]εοὶ σου] ρεαὶ. 1 μίηὶς ῬΙαίο᾽β τηδδηΐηρ' 15 ἐμαΐ 
5ΠΟῪ (παῖ Ὡς ἀϊὰ ποῖ [66] 5 ΓΟ ΟΙΥ Ὁροὴ ἰδ δυριηεηίβ οὗ ῬΏΪ]ΟἾΔ05 ἀραϊπϑὶ βυϊοϊάς 

11. Τμαῖ ΒΕ ἀϊά ποῖ ἰῃ 411 οαβε5 ἀϊ53αρ. ψέεῖα ῃοΐ σοπο]υβϑῖνα ΘῃΟΌΡἢ ἰο 5815[Υ [86 
Ῥίονα βυϊοίἀθ 15 οδγίαίῃ: οἵ. ζατυς 8544 5 πραγματεία οἵ Κερε5. 

καὶ ἐὰν μέν σοι δρῶντι ταῦτα λωφᾷ τι τὸ ᾿ 12. διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν] ΤῊ 5 
νόσημα---εἰ δὲ μή, καλλίω θάνατον σκεψά- 15 δῇ δοουγαῖς ἀεβοπρίοη οὗἉ ἴῃ σοηνει- 

Ἰμενος ἀπαλλάττου τοῦ βίου. ΑἸ5Ξο 873 Ο | 5αἴίοη ἐμαὶ 15 ἴο σοπιθ: ἤδη σϑάβοη ἢδ5 

ὃς ἂν ἑαντὸν κτείνῃ, μήτε πόλεως ταξάσης [| ἄοῃο 81] 586 οΔ},, ΙΔΠΟΥ φομγ65 ἴο δοσ αδἷά 

δίκῃ, μήτε περιωδύνῳ ἀφύκτῳ προσπεσούσῃ | “ἰῸῺ ἃ τγτἢ. 

ΨΚ, Ὺ ρ 

τύχῃ ἀναγκασθείς, μηδὲ αἰσχύνης τινὸς 12. τῆς ἐκεῖ] 5. δη2 Ὀγδοκεῖβ [688 

ἱπόρου καὶ ἀβίου μεταλαχῴν, ἀργίᾳ δὲ καὶ ᾿ νοτὰβ: ΗἸΓΒΟΒὶρ ῬτΌρΟΒβ6Β5 ἐκεῖσε. 

ἱνανδρίας δειλίᾳ ἑαυτῷ δίκην ἄδικον ἐπιθῇ. 14. μέχρι ἡλίον δυσμῶν] Ὀείοτε ὙὩΙΟΒ 
9. Φιλολάφ)] Ἐτχοχα ἐδῖ5 ἰἰ 15 ενϊάθδηξ εχεουίίοη νγὰ5 μοί 16ρ8}; οἵ, 116 Β, 

ταὶ ῬΏΣΟΙΔΟΚ σρεπῖ βοιλὸ ἰἴπι6 αἱ ΤΠΟΌΕ5, : 
: 

. 

μια}! μτξ ἐς - μμΨ 

ιβ 
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τινῶν, ὡς οὐ δέοι τοῦτο ποιεῖν σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν. οὐδενὸς 
πώποτε οὐδὲν ἀκήκοα. ᾿Αλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη τάχα γὰρ ΟΖ 
ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο 

ἢ ΄Ν ν ε “ φ Δ 3 Ἁ 50. ) ἡ ’ μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἐστὶν καὶ οὐδέποτε τυγχάνει 
»ς7ὄ᾿ϑΚὔ 3 ΄ Ψ ,. ἤ 5 τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τἄλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι 

ἢ ζῆν, οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμαστὸν ἴσως σοι φανεῖται, εἶ 
, ΄ 4 ἤ ᾿ Η͂ 3 Ἁ ς Ἁ φ “ 9 

τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ ὅσιον αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλὰ 

ἄλλον δεῖ περιμένειν εὐεργέτην. καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπυγέλάσας, 
Ἴττω Ζεύς, ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη 

το ὁ Σωκράτης, οὕτω γ᾽ εἶναι ἄλογον οὐ μέντοι ἀλλ᾽ ἴσως γ᾽ ἔχει Β 

4. εἰ τοῦτο μόνον] ΟΥ̓́ [Π 5 ρος υέχα- ἴο ἀϊος ἴδῃ 1ΐνα : δπᾶ ἐξ ἴῆθσα ἂσα, ἰῃδὶ 

"5 1 58.811 ἢγβί γίνβ ΤΥ οὐη ἱπίεγρτεία- “ὙΠΕΥ͂ ΤΩΔῪ το ταΐεδβο {πετηβεῖνεβ ΠΌχῃ 116. 
ὕοη Ῥείοσε τηεηἰοηΐϊηρ Οἵα νἱανγς ἰμδΐ 
τα 614 προρ ἰΐ, 1 δοοαρὶ 186 ἰδχί ὑγό- 

οἰϑεῖὶν δ5 ἰξ βἰαηάβς τἱτῆους αἰςογαϊίοη οἵ 

οτηϊἰβϑίοη. ΤὨδ ἢχϑοὶ τηϊηρ ἰο θὲ ἄοῃβ ἰ5 
ἴο ἄχ {86 τηξδηϊηρ οὗ τοῦτο. Τὶ οδῃ 
Βασγάϊγ θὲ ἀουλίεοα {μαὶ τοῦτο τηθδῃβ ΠΘΓΘ 
ΘΧΘΟΙΪΥ ναὶ ἰἰ ἀοες ἴῃ 62 6, ἀλλ᾽ εἰκός, 

ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτο γε φαίνεται : ΜὮΏΘΙΘ 

186 οοπίοχίὶ οἰθαυϊν σοαυΐγες (παι τοῦτοΞε 
μὴ θεμιτὸν εἶναι αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιν- 

νύναι. Τακίηρ 1 ἴῃ (μαι δθῆβε ἤεῖθ 1 

Βῃουϊὰ ἰγδηβίαίϊθ : “Ῥεύθαρβ γοὺ Ψ11 ὈἊ 

ΒυΓρι δε [ἢ [ἢϊὶς χυεβίίοη δίοῃς οὗ 41]] 
δατηϊί5 ἃ ϑρὶς δηβνοῖ---ἰξ. [ῃΠ6 5ᾶπλδ 
ἰἱηὴσ ἄοοθβ. ποῖ ἤδρροῆ ἰο τδη ἰῇ (ἢ]15 

45 ἴῃ 811 ΟἴΠΟΥ οαβ65; [ τηδϑδη (ἢδί ἴο βοῖὴξ 

τη ἢ δ δος ὕϊηθ ἀφδίῃ 15 Ὀεϊίεσ [ἤδη 

116 : δηά ἴοσ ψ οι ἀδδίῃ ἰς Ὀεϊίεγ, γοῦ 

ὙΠ Ῥευῆδρα (δῖηῖς ἴἃ βίγδηρε (μδΐ {Π6Ὺ 
ΤΩΔΥ τοί ἀο {δειήβεῖνες ἃ ροοά ἰυσῃ αὶ 
τουϑβί νγαὶΐ ἴοσ βοὴ οἴμεσ μεῖρεσ᾽᾽, 1 οο- 
οοἶνο ἔπε οἶδιι56 καὶ οὐδέποτε... ζῆν ἴο 50 

Βονν 1ἰ 15 (δαῖ [86 ιεϑίζοη 5 μοὶ ἁπλοῦν. 
Τ7}1685 ἀδαϊῃ γοσα βουγοίίτηθς δεϊΐοσ [δα 
116 τη)6 αυροίίοη ΠΕΙΠΟΥ δυϊοϊάθ ψεσε 
βοιηθίλῃηξϑ αν} του πονοὺ Ὀ6 ταϊϑοά, 

ἴΟΥ πὸ οὔς ψου]ᾶ ἄσθαιῃ οὗ σοτηστηρ 
ἰιϊ, ὥσπερ καὶ τἄλλα, 1.6. 85 ἰῃ οἴδεΥ 

Π4565 ΕἸΠῈ, οὗ ἔνο ορροϑβίίαβ ΙὩδΔΥ 6 
,. θαίίδσ δοοοσάϊηρ ἴο οἰγουμπηβίδηοθθ. ΤῊ 

ἡ ψ8ο16 βεηΐδηςα διηουηίβ ἰο [πϊ5: γοῦ Ψ11] 

᾿ΔΙηἰς 1ἰ βίσαηρε ἱξ ἴῃ [ῃ6 οαδε οὗ βαϊοϊᾷε 

᾿ψγ8 Ἵδῃ [ΔΥ ἄονγῃ 8ῃ ἱνατί Ὁ]6 σι]; {παὶ 
ΚΤΒΟΥΘ τὸ ὯῸ ῬΕΙΒΟΩ͂5 (ΟΥ ϑΒοαλ ἰἱΐ ἰ5 θείου δ᾽ δνν ἐκρϑ τε δε ϑϑας οὐκ 

ὶ Ἢ 

Μτ Τ7δοβοῃ, ἴῃ ἃ ρᾶρεῦ χεδα Ῥεΐοτε (ἢς 

Οαιαρηάρε ῬὨΙ]οϊορίοδὶ ϑοοϊειγ δες. 1, 
1881, 85 ἃ τηοϑί βϑδζοῃϊηρ' Ἔχϑτη δ] 0 ᾿ 

οὗ {π|5 ῥαϑβᾶρθ. ἴὐηάοχβίδῃαϊηρ τοῦτο 
851 ἀο, Πα 5 οὗ ορίηίοῃ {δαί [ῃ6 οἸαυϑεβ 
καὶ οὐδέποτε τυγχάνει... ζῆν ἀπιὰ θαυμαστὸν 

ἴσως... ἀνθρώποις τα Ἰἰῃπίετροϊδίίοηβ. ΜῪΥ 
Ἰηἰεγργείδου, ΜΈ αἰθετα ἔσο 4]] 

{πο86 {πΠδὲὶ 6 οὔ ἰοἶθο5, βθοβ ἴο τὴαε ἴο 

ταδὶ ΤΏ ΔῊΥ οὗ ἢΐ5 ΟὈ)ε ΟΠ ; πὰ [βου ρἢ 
Ι1 δὴ ἔατ ἔγογῃ δησηηϊηρ ἰμαὶ 6 ΤΑΥ͂ ποὶ 
Ὀς6 τίρῃς πη σεὐεοϊηρ (μ656 ψοσάβ, 1 δὰ 
Ἰοῖἢ ἴο ἄο 50 ψβεη 1 Ῥεϊΐενςε {ΠΕῪ αοτά ἃ 
ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΙῈ 5εῆβ6. Α(5 σεραζᾶς σεσίδ! ἢ 

ῬὮγαβα5 ἴο ΠΟ ἢ μα οΡ]εοίβ, 1 {πῖπη]ς οὐδέ- 
πΌΤΕ 15 ΞΠΡΙΥ ἸῺ Δη {Π65]5 ἰο ἔστιν ὅτε; 
δᾶ πᾶν ψὰ οί χὰ Μτ Οορε ἰσγϑηβ]δία 
τῷ ἀνθρώπῳ "τοηδυκίηα᾽, ἃ υπΐνογβαὶ 6 Χ- 

Ριοβϑίοη ὙΠΟ 15 αἴϊεσινασγᾶς αι] 186 ὈΥ͂ 
ἔστιν οἷον 

Ῥχοί. σεδάδεβ ὰ5 δὴ εἰαρογαίε ποῖβ, 
Ῥιΐ 1 ἅτ ΘΏΓΓΟΙΥ ὑη80]6 ἴο ἄρτεὰ ἢ 

Ὠΐβ γεν. ἩἨς βεειὴβ ἴο τεραχά καὶ οὐδέ- 
ΤΌΤΕ 8ἃ5 ὈδρΙΠηΪηρ' 8Δη ἰηἀερεπάθης 5θῃ- 

ἴδηῃοθ. ὙΠοΙα ἰδ 0 αἰ συ] δροιΐξ οὐ 
αἴει θαυμάσιον εἰ, οἴ. 097 Α. 

ΘΟΠΔῺΖ μΐδοαϑ ἃ [1]] βίορ αἷϊεγ τἄλλα 
δα ἰηβεσίβ ἀλλὰ Ὀείοτε ἔστιν. Τῇ ἰδ 
ἰεχί 15 ἴο δ διίεσθά, 1 βϑῃου!ὰ ρὑγείεσ Με 

78. βοὴ β ρἷδῃ. 
. μὴ ὅσιον] Ζ. ἀπά 91. δἀὰ ἐστιν, 

ΜΉΘ. 5 ψαηίηρ ἰῃ Β ὈΓ. τὰ. 

9. ὕττω Ζεύς] ΤΏ15 1116 Ῥχονίηο δ στ 

Μὰ5 ἀου (1655 ἃ ἑδνουσία τηοᾶς οὗ 6πὶ- 
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τινὰ λόγον. ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος 

ὡς ἔν τινι 

ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ 
οὐ ῥᾷδιος διιδεῖν᾽ οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ 

’ θ Ἁ θ ᾿ Ἷ ε ΦᾺ Ἁ 3 ’ ς ».» Ἁ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς 5 
ἀνθρώπους ἕν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι" ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως: 
Ἔμοιγε, φησὶν ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, καὶ σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ 
κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, μὴ σημήναντός σου ὅτι 

3 [ο] 

βούλει αὐτὸ τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα ἔχοις 
τιμωρίαν, τιμωροῖο ἄν; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Ν ’ ’ 9 

ἴσως τοίνυν τῶυτῇ οὐκ 

ἄλογον, μὴ πρότερον αὑτὸν ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ 
θεὸς ἐκιπέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν ἡμῖν παροῦσαν. 

ΥΙ!. 

Ρδαϑὶ5 Ἰξέμεω; δῆ νὲ1} Κηόνῃ ἴο Ὠϊ5 

Γπβραβ 85 ομαγδοίοσίβιϊο. 

Ι. ἐν ἀπορρήτοις] ΤῊΘ δηοίδηξ ΟΟΠ1- 
τηοηίϊδίουβ Ἔχρ δίῃ ἰμαΐ τς Οτρῆϊς ἰτγδάϊ- 

ἰἰοη 5 ἃ16 πχθδηΐ. ΤῊ15 56 615 ΤΏΟΥΕ Ὁ͵Ὸ- 

ῬΔΌΪΘ [δὴ δὴγ σεΐεσεησα ἰο ἴῃς ΕἸΘυϑηΐδη 
τηγϑίεσίθϑ. 

2. ἕν τινι φρουρᾷ] “ἰπ νατά᾿. ες 
τοῖσί ἰγδηβίδία “Οἢ ἃ ϑβοχί οὗ ρδυγίϑοῃ 

ἄν ᾽, [Ὁ] ον σ᾽ Οἴσασο, Οαέο ριαΐοῦ 20 : 

νείαίΐψῃε Ῥγίπαρογαβ ἰηἰτιϑϑὰ προ σδίοσ!ϑ, 

ἰᾷ εδὶ ἀεὶ, ἀθ ῥγδεβϑιἷο εἰ βἰδίϊομθ νἱίδθ 

ἀδοβάογα, Βυϊΐ [86 σοσηοῃ ΡΥ ΠΑρΌτ δ 

Ὠοϊΐοη ψγὰβ ἴδδί (ῃ6ς ῬοάῪ ἰβ (ῃ6 500}}5 

Ῥγίβοη, ΏΘΠΟΘ 586 ΙΏΔΥ ἢοΐ σοϊης ἰοσίἢ 
ἘΠῚ} ΠΟΥ ἴεσγπὶ 15 {1611 ἅ: οοηρδτα Α- 

(μεηδθὺβ ΙΝ χὶν 157 Ο πρὸς ἣν ὁ Καρνεῖος 

᾿ ἔφη, Ἐὐξίθεος ὁ πυθαγορικός, ὦ Νίκιον, ὥς 
φησι Κλέαρχος ὁ περιπατητικὸς ἐν δευτέρῳ 
βίων, ἔλεγεν ἐνδεδέσθαι τῷ σώματι καὶ 
τῷ τῇδε βίῳ τὰς ἁπάντων ψυχὰς τιμωρίας 
χάριν, καὶ διείπασθαι τὸν θεὸν ὡς, εἰ μὴ 

μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις ἕως ἂν ἑκὼν αὐτοὺς 
λύσῃ, πλέοσι καὶ μείζοσιν ἐμπεσοῦνται 

τότε λύμαις. διὸ πάντας εὐλαβουμένους τὴν 
τῶν κυρίων ἀνάτασιν φοβεῖσθαι τοῦ ζῆν 
ἑκόντας ἐκβῆναι μόνον τε τὸν ἐν τῷ γήρᾳ 
θάνατον ἀσπασίως προίστασθαι, πεπεισμέ- 
γοὺυς τὴν ἀπόλυσιν τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν 

κυρίων γίγνεσθαι γνώμης. Οἵ, Φλαεάργις 

2580 6, 1} Τσ Ὑποιιρβοη᾿β ποίθ; (76- 
ζγέμδ 400 Ο, σογρίας 493 Α. 

κοὐεον δε. ἐὐθῖα 

“Ἀλλ᾽ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. ὃ μέντοι 

4. οὗ ῥάδιος διιδεῖν)]͵ “ποί ΘΑΞΥ ἰο 
5686 [Ὠγουρῃ ᾽. ϑοϊκγαίὶς εἰρωνεία : ενΐ- 
ἀδηῖν ὃς ἄοεβ ποῖ {μίηἰς {π15 (ΒΘ ΟΥ 
ΟΣ το. ΟἸγτρίοάοτοβ, ἸΒ ρουδρς5 
ὉΠΟΟΏΞΟΐοι5 βάγοδϑιη, οὔβοῖνεβ ἀνάγκη οὖν 

μῦσαι τὸν μέλλοντα θεάσασθαι αὐτόν. 

6. ἕν τών κτημάτων] (. Ζατυς οοό αὶ 
ξύμμαχοι δὲ ἡμῖν θεοί τε ἅμα καὶ δαίμονες, 

ἡμεῖς τ᾽ αὖ κτήματα θεῶν καὶ δαιμόνων: 

Αἶϑο 902 ΒῈ6 ἘἸΞεν ΠΟΥ τηδῃ ἰ5 οδ]]ο [86 

ὈΙΑγιηρ οὗ ([μΠῈ ροάβ: Ζατυς 802 Ο΄ ἀν- 
θρωπον δέ, ὅπερ εἴπομεν ἔμπροσθεν (644 Ὁ, 

Ε), θεοῦ τι παίγνιον μεμηχανημένον, τοῦτο 

αὐτοῦ τὸ βέλτιστον γεγονέναι. 
11. πρὶν ἀνάγκην] ΑἸΓΒοΙρΡἢ ὧν τλᾶν 

ΨΕΓΥ͂ ΘΑ5ΙῪ Βᾶνα ἀσορρεά ουἱΐ Ὀεΐοτο ἀνάγ- 
κην, 1 δνα ποΐ ἱπουρῆϊ ΡΥΟρΡοσ ἴο ἰηβετί 
τ ἀραϊηβί 811 [ἢ6 τηβ5. 1 δπὶ μοὶ βδιἰβῆεὰ 
[μαι ΡΙαίο οου]ά ποί ντῖϊε πρὶν αἰοης ψῖα 

[Π6 5) ποῦνε; δηὰ ἴῃ 7 γραδος 57 Β ἰΐ 

θ ῃοΐ ΘΑΞΥ ἴο δοσουπξ ἔοσ [ἢς 1οββ οἵ ἄν : 

λνόμενα οὐ παύεται, πρὶν ἢ παντάπασιν 

ὠθούμενα καὶ διαλυθέντα ἐκφύγῃ πρὸς τὸ 

ξυγγενές, ἢ γικηθέντα, ὃν ἐκ πολλῶν ὅμοιον 
τῷ κρατήσαντι γενόμενον, αὐτοῦ ξύνοικον 
μείνῃ. (ἱ, δατυς 873 Α. 

ό2 ο---ό3 Ἑ, ἐξ. νἱῖ, ν}. Ι{ [πἰ5 "6 50, 

ΤΟΡΙΪα5 Κοῦεβ, ἰξ βεθπὶβ ἱῃοοηβίβίθηϊ ἴο 
ΒΑΥ (δαὶ [86 νῖδα τωδῃ Ψ1]1 δε ρ]δά ἴο 
ἀϊ6. ἘΕῸΓ ΟἿΪΥ ἃ ἴοοὶ] νου] ἀδβίγα ἴο στη 
ΑΥΑΥ ἴτοπι γ͵56 δῃὰ ροοά τηδϑίοιβ δηὰ 
δυλτιά δη5, 5.108} 85 1τῃς δοΐβ αἵ ἴο 8. 

1[ο 

᾿ 

" - 

," Ὡ 

κα δ'λιλλην ἵ 57. Ω 

γω 
,ιγϑ 
! 

φρουρᾷ ἐσμὲν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ δ᾽ ἩΜνα 9 
ἃ ὃ 
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νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, 
ἔοικεν τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἀτόπῳ, εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως Ἢ 

’ Α 4 . ι ς [ω Α ε [ο 9 “ 

ἔχει, τὸ θεόν τε εἶναι τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκείνου 

κτήματα εἶναι. τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ 
[ ΦᾺ 4 ’ 3 Φ᾿ 3 ΄“ ϑ ἃ 5 Ταύτης τῆς θεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἧ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οἵπερ 

ἄριστοί εἶσιν τῶν ὄντων ἐπιστάται θεοί, οὐκ ἔχει λόγον. οὐ γάρ 
8. ἡ φ [ον Ν 3 ῇ) ’ ’ 

που αὐτός γε αὑτοῦ. οἴεται ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι ἐλεύθερος γενό- 
. ΔΛ 8ν} 3.2 ὑπ ᾿ ,", » ἃ 3 - ; μενος" ἀλλ᾽ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον 

εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε Ἑ 
ιο τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, ἀλλ᾽ ὅ τε μάλιστα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως 

Φ' ’ ε [οὶ μ 3 [αι ἌΔ 3 4 Α Ὁ ἂν φεύγοι, ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιθυμοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ 
αὑτοῦ βελτίονι. καίτοι οὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς 
λὰ «κ« Α ᾿ ᾿ Α Α ᾿ ᾿ “. 3 ἢ ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλόγετο᾽ τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποθνή- 

σκοντας πρέπει, τοὺς δὲ ἄφρονας χαίρειν. ἀκούσας οὖν ὁ Σωκράτης 
15 ἡσθῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας 09 

20 

εἰς ἡμᾶς ᾿Αεί τοι, ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ 

εὐθέως ἐθέλει πείθεσθαι ὅ τι ἂν τις εἴπῃ. Καὶ ὁ Σιμμίας ᾿Αλλὰ 
μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ τε καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" 
τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληθῶς δεσπότας ἀμείνους 
αὐτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν; καί μοι δοκεῖ 
Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς 
ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡς αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς. Β 

Τὸ [185 Θὶπγηιαθ ἄρτθθβ, δηᾶ ὈρΡταὶάβ 

Θοϊ͵αίαβ ίοσ Ῥείη ἰοο σΤεδαγ ἴἰο ἰθανα ἢ15 
[ϊοης. ἌὟ 611 τῆρη, δῆβγειβ Θοϊεγχαῖθϑ, 

Βίησ6 [1 δὴ δπ5 διταϊρηθά, 1 τηυβί {γΥ ἰο 
ἀείεμα χηγβοὶῇ Ῥείοσα γοι ποσὰ ρειβυδ" 

βἰνοῖγ [πῃ 1 ἀἰὰ Ὀείοτε ἴῃ6 ᾿γΥ. Α5 ἢ 
15 Ῥαρίπηΐηρ' ἰ5 ἀείεποθ Ὦδ 15 ἰηἰοιτιριεα 
ὉΥ Καηϊΐοῃ : [ἢς αἰἰεπάδηΐ, 58 γ5 6, Βδ5 

ῬὈδδὴ ψαγηΐησ τὴς (δαὶ ἰαἰκίηρ 15 δρί ἴο 
Βίηάον ἴῃς ορεγαίίοη οὗ [88 ροΐϑοθ. Νενεῦ 
ταὶϊηα, τερ ΐος ϑοϊκσαῖεβ ; οὐ]γ δῖ πὶ Ὀς 

Ρτδραζαὰ ἰο σερεαΐ [6 ροϊΐοῃ ἃ5 οἴϊβῃ ἃ5 
ΤΏΔΥ Ὀε τεαυϊτοά. 

4. τὸ θεόν τε εἶναι!) ϑοϊκιταίες. δά 
πϑοά [6 ρἷυταὶ, ἂἃ5. εῦεβ ᾿ἰμλβοῖ ἀο65 
ἀϊγεςεῖγ αἴεγναγάβ. Ῥ]αῖο, ΒΘ ἢδ 1565 

(6 ψογὰ ρορυϊασῖγ, ὙΠ που  ΔΗΥ͂ τηρίδ- 
ΡὨγδίοαὶ βἰρτιϊβοδηθθ, βθθὴϑ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ 
θεὸς οὐ θεοὶ ἱπα ΠΟ ΘΠΕΥ. 

8. φευκτέον εἶγαι ἀπὸ τοῦ δεσπότου) 

Γ 
ΘΟΒΔῺΖ Ὀσγδοϊκεῖς {656 "γοσζάϑ, 

15. πραγματείᾳ] “[;ηεἰδίδηοο᾽, ΤῆΘ 
ψοσὰ ἰβ ὑϑεὰ ἰῇ ἃ βοιιενῃαΐ υηυϑῦδ] 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἤοῖθ. Ῥ]δῖο γτεαυθηςν ἀξηοίθβ 

ὈΥ 1 ἃ Ρυγβυὶϊ! [ΟΠ] ονεα τ σατα δηᾶ 
ΘΑγ  βίηθϑθ, ΘΘΏΘΥΔΙΥ ΡῬὨΙ]ΟΘΟΡΏΥ, Ῥαΐί 
Βοιηθίηθ5 {πΠ6 ογϊ παν Ὀυβίημθϑς οὗ 116, 
85 ἰῃ ἄεῤε[ῥεηβοο οσ. Ο(οχίρασα πραγμα- 
τειώδη παιδιάν, Σαγηιδρεζαϊες 137 Β. 

16. λόγονς τινὰς ἀνερευνᾷ] “ες ἰ5 
ΔΙαγ5 απ ϊπρ ῸΣ βοῖὴβ ὈΥΪΠΟΙΡΪα οὐ 
οἴδετ᾽, 

19. ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληθῶς 5Που]4 
Ῥ6 ἰδϊκθη τορείῃοσ. 

21. εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον] ΟἸγπηι- 
Ῥὶοἄοτζοβ σεηασκβ, ποὶ ψἱμουΐ δουΐθη655, 

ἀναφαίνεται ἐντεῦθεν ὅτι τελειότερος Κέβης 

Σιμμίου, Ὀδοδιι56 ΚΕ 65 ταῖϑθβ ἃ πηΐνοσϑαὶ 

αυεϑίίοη, ΜὮ116 ϑιτητηΐαβ συνάγει ἐπὶ τοῦ 
Σωκράτους. 

Ἵ 
β 

] 



- ι, 

ἡνονος ὐον 

63] ΦΑΙΔΩΝ, 50 

Δίκαια, ἔφη, λέγετε. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν ὅτε χρή με πρὸς 
ταῦτα ἀπολογήσασθαι ὥσπερ ἐν ἐπήρυ χὰ Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη 
ὁ Σιμμίας. 

ΥΠ1|. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, ΕΈΟΤΣ πιθανώτερον πρὸς ὑμᾶς 
ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Σιμμία ς 
τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ὥμην ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ θεοὺς ἄλλους 
σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, ἔπειτα καὶ πταρ᾽ ἀνθρώπους τετελευτηκότας 
ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ' νῦν 

Ο δὲ εὖ ἴστε ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ὠγαθούς" καὶ 
τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ διισχυρισαίμην' ὅτι μέντοι παρὰ θεοὺς το 
δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺςῖ ἥξειν, εὖ ἴστε ὅτι, εἴπερ τε ἄλλο τῶν 
τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτος ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ διέοιεο ς Ι 

ὅπως ἀγανακτῶ, ἀλλ᾽ εὔελπίς εἰμι εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι καί, ᾿ ' 
ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς 
κακοῖς. Τί οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ Σώκρατες ; αὐτὸς ἔχων τὴν τ5 

Ὁ διάνοιαν ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἣ κἂν ἡμῖν μεταδοίης ; κοινὸν 
γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ὠγαθὸν τοῦτο, καὶ ἅμα σοι 
ἀπολογία ἔσται, ἐὰν ἅπερ λέγεις ἡμᾶς πείσης. 
ἔφη. πρῶτον δὲ Κρίτωνα τόνδε σκεψώμεθα, τί ἐστιν ὃ 

᾿Αλλὰ πειράσομαι, 
βούλεσθαί 

μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. Τί, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο Ὑε το 
ἢ πάλαι μοι λέγει ὁ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή 

6. παρὰ θεοὺς ἄλλον!]Ἴἠ δϑοϊκγαϊεβ 

’ὔ 

Κων οΓ ον ." 

βἰαϊουσηθηξς δου ἰμοῖς δβϑοοοίαϊίοη ὙΠ: ὦ ἐν»' 

[0]]ον5 [ἴῃ 6 Ῥορυϊαν ἀϊξιάποιίου Ὀείνγεεθπ. ομθ ἃποίμεσ: 411 με 15 αἱ βατα οὗ 8. ς μωις ἔπ μεν. 

186 οὐράνιοι ἀπ χθόνιοι θεοί. Μτ ζορα [δδὲ, ψνβδίενεσ {πεῖν σοπάϊοη, (ΠΕΥ ἃγα ϑδιω, δι" 
{τδηβαίθβ “ἰη [6 ΘΟΙΡΔΗΥ͂ ποῖ ΟἿ οὗ υπάσχ ἴῃς οᾶτα οἵ ροοά δῃά νγῖβε ροάϑβ. τα ος  Όσα 
αοάβ ᾿νῖδαε δηᾶ ροοά, Ῥυΐ πϑχὶ αἷϑο οὗ ( 11. ἥξειν]  ε οδῃπποῖ ΞΌΡΡΙΥ ἐλπίζω, Κχν ἢ 

τθη᾽, 1 Πἰηῖς ΒοψενοΣ [86 τηδδηϊηρσ 15 
βείοα Ὁ ας 958 ἢ τὼ μὲν περὶ τὰ 
θεῖα νόμιμα τῶν τε ὑπὸ γῆς θεῶν καὶ τών 

τῇδε: διὰ βοοὴ αῇοεσναγαβ, 959 Β, γὲὰ 
μάνα ἐχϑοῖΐν [ῃ6 βᾶτὴη6 Ῥῇγαβα 85 ΠΕΙῸ; 
παρὰ θεοὺς ἄλλους ἀπιέναι δώσοντα λόγον, 

σεῖς θεοὺς ἄλλους ΟΔ ἢ ΟὨΪΥ͂ γηδΔ} “ ΟἴΟΥ 

σοάϑ᾽, 
9. παρ᾽ ἄνδρας τε] ΤῊδ ΡΙΌΡΕΙ 8ρο- 

ἀοκὶς ἴο (ἢς τε 85 Ὀδεῃ ἀἰβρίαςεα ὈΥ [ἢ 6 

Ῥδσδηϊεϑὶς καὶ τοῦτο...... διισχυρισαίμην, 

ΜΟΙ τιοάϊῆες ἴῃς ἔογτῃ οὗ ἴῃς ϑσυοοεεά- 
ἱῃρ οἶδιις6. ΤΒδ πιεδηΐησ οὗ 86 Ῥαζϑῃ- 
{Π6515 βθοιὴβ ἴο θ6 [δἰ ϑοκσγαίεβ ἄοες ποῖ 

ἴδ6] βτε δπουρὰ 45 ἴο [με Ἔχδςοῖ σοπαϊοη 
οὗ 5οι1]5 αἴϊεσ ἄβαίῃ ἴο δα ΔῊΥῪ ροβίξνα 

ΕὌδοδι56 ϑοϊζαίος 15 σοηδάρηϊ ἰμδἰ ἣς ν1}} 

ἢ Β6 ἴπ ἴλ6 σοιαρϑηΥ οὗ ροᾶβ, μοὶ ἐμαὶ με 
᾿ΒΟΡΕ65 ἴο Ρ6, Βα [Πα ᾿πβηϊῦνα οοηῃδίτιο- 
, οι 15 οδυτεα οἡ ἔγουχ {86 ῥγενίουβ 560. 
ἴδηςθ, δ Ββουρὴ [6 ραγάουϊαν οτος οἵ 

, ἴῃς ρσονεγηΐηρ ὙΕΥΌ 15 ὯΟ ἸΟΏΡΕΙ ἄρΡτο- 
Ῥχαῖθ.0 Ῥεσμαρϑβ ΒΟ ΘΟΏΔΗΖ ἰ5 σὶρῃϊ 
ἴῃ Ὀσδοκείίηρ ἥξειν. 

14. πάλαι λέγεται) ἱπ ἰἢς οὐττεηΐ 
{γβἀ 1οη8 οὗ ασϑοῖκ σο]ρίοῃ. 

15. αὐτὸς ἔχων] “τε γοι ταϊηἀεά ἰο 

ἄερατχί ᾿Κεορίηρ [815 Ῥαεσϑυδβίοῃ ἰο γου- 
861} 

10. πρῶτον δὲ Κρίτωνα] ΤῊΪ5 Π|ςῸ 
ερίϑοάβ βογνεβ ἴο τηδσῖς [Π6 σοῃοϊιβίοῃ οὗ 
186 ἰηἰχοάποίοσυ τηδίξεσ, 
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σοι φράζειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ θερμαίνεσθαι 
μᾶλλον διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρ- 
μάκῳ᾽ εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάξεσθαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς Ἑ 
τι τοιοῦτον ποιοῦντας. καὶ ὃ Σωκράτης, Ἔα, ἔφη, χαίρειν αὐτόν' 

5 ἀλλὰ μόνον τὸ ἑαυτοῦ παρασκευαξέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ 
, δέῃ, καὶ τρίς. ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὁ Κρίτων ἀλλά 
μοι [πάλαι] πράγματα παρέχει. Ἔα αὐτόν, ἔφη. ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ 
τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται 

εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν 
το μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι θ4' 

ἀγαθά, ἐπειδὰν τελευτήσῃ πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

ΙΧ. Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἁπτόμενοι 
φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτη- 
δεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι. 
ἄτοπον δήπου ἂν εἴη προθυμεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν 

5. τὸ ἑαντοῦ ἰ5 ὨδΟα]6Θ55ΙΥ Ὀταοκεῖβά 
ὈΥ ΘΟΏΔΩΖ. 

7. [πάλα! Τα πιβ5. δᾶ υποογίδίη 
δου (815 ψνοχά, τ ὨΙοἢ ΘΟθδΔη2Ζ Ὀγδοϊκείϑ. 

Ζ. δῃᾶ 581. τείδϊῃ ἴϊ, 
ό32 Ἐ--ς4 Α. Αἤον [ἢς ἰηπίεσσυριοι 

Θοκτγαίθϑ χγεβδίδίεθβϑ (Π6 (Πε5815 ψῖο ἢ ἢδ Πδ5 
ἴο ἀείεηά : {παὶ {π6 ΡὨΣΙΟΒΟΡ ΟΣ Μ111] τηθοΐ 
ἄεαῖ ἢ σοοά σουγαρε, ἰὴ ([ἢ6 σοηβάςηϊ 

Βορα (μαὲ 6 Μ1ὶΡ: δ ]ΟΥ ἰῃς ρτθαίεϑί 
Ὀ]ςσβίηρϑ ἴῃ ἴΠ6 οἴμοσ ὑγου]ᾶ, 

, 8. ὥς μοι φαίνεται) Αἱ (Πϊ95 Ῥοϊηϊ 
[πε τρδΐῃ Ὀυπίηεςς οἵ [86 ἀϊδϊορσιια ὑδρίῃβ : 
411 τ8δἱ ῥγεοεάθβ 848 Ὀθβῃ ἸΏΘΓΟΙΥ ῥΓα- 

Ῥαγδίοσυ ἴἰο [15 {πεβῖβ, δηὰ 41} (ῃδί 
ἴο]]ονγ5 5 Ἰορίοα!ν ονοϊνοα ἴῃ 115 ἀ6- 
ἴδῃοδ. 

64 Α---ὀ") 8, ἐκ. ἰχ---χὶ, ὍΤΒς Ρ11ο- 
ΒΟΡΒΕΙ 5 ΨῈΟ]6 116 15 ποίη ϊηρ᾽ εἶδα [ἢ 
[6 Ξίυαγ δῃά ῥσγδςίίςε οὗ ἄβαίῃ ; ον [6 ἢ 
58.4}} ἢ6 Ὅδ6 ἀϊδηηαγεὰ ψΏθη (Πδΐ σοι, 65 

ἴογ ψὩ]οἢ Π6 Ὠᾶ9 δἰνγαγβ δ Ὼ 5 νίησ 
Τλὶβ Ῥαϊδάοχ 15 Ὄχραίηθα 45 ἐο]]οννβ. 
Εἰχβὶ να ἀεῆπε ἀβθαίῃ δ5 (με ἰδίας οὗ 
βεραγδαίΐοῃ οὗ 501} δῃὰ θοάγ. Νον [ῃδ 
ΡΒΙΟσορ μου αἷἱπὶ 15 ἴμ6 αἰἰδϊημηθης οὗ 
Κπον]εᾶρε δηα ψιϑάοῃ, Βιυΐ τῇς Ὀοὰγν 

15 ἴοσ Ἔνεσ ἱπυγαυτπηρ ἢἷ5 Θηάἀεανουτῖβ ; (1) 

“3)Ἅ 9. 

εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, 

ὉΥ 115 ῥΙεᾶϑιιγεθ δῃᾶ δρρεί65, (2) ὈῪ [ῃ6 
1ηἰσυβίοη οὗ βθῆϑιδὶ ρεγοθρίοηβ, (3) ὈΥ͂ 

1.15 εκ θββαβ δηᾶ τρδ]δάϊθβ. ΑἹ] ἰἢεβα 

Βίηᾶοσ ἴῃς ἔτες δοϊΐοη οὗ ἴῃς 500] δηά 
Ρζενθηΐ ΠΕ ἔτοτῃ ραζίηρ σα] ΪΥ οἡ [Β6 

{ππἰἢ. ΑσοΟΓΤΑΙΏΡΙΥ 50 ἰοηρ 88 (6 5Ξου] 
ἷς ἰῇ απἰοη ὙΠ (6 ὈΟάΥ, 516 οδῃ ΠανΟΥ 

αἰίαϊη ἴο ρεζίδοϊ τυϑάοηι ; ΟὨΪΥ ἀδαίῃ, ὈῪ 

βείσ ΠΟΙ ἔἴγθθ, δηδ Ὁ 165 δδσ, ᾿ξ ὄνεσ, ἴο 

ΤΟΔΟΒ {Π6 ἢ. Βαΐ ἴἢδ ἴσα α ΡὨΣ]ΟΞΟΡΟΣ 

Ὑ111 ἀο 411 ἢῈ σδὴ ἀυγίηρ [16 ἴο δΔῃ 1 ]ραίβ 
[Πϊς σοπαϊέίοι : Β6 Μ1] νι  Ππάγανν 15 50], 

80 ΔΓ 85 ΙΔΥ Ὁδ, ἔτοτῃ 811 σοτ 0 Ὴ 

Ὑ1} τς Ῥοάγ : 115 Ρ]εαϑῦγαβ δηα ράϊῃ5 ῃ8 
Υ1}1 βοοσῃ, 115 ρεσοθρίίοῃβ 6 ψΨ1}} ἔρῃοσε; 
δη 50 ψἤεη (ῃς Βοὺυγ οὗ γοίεαϑθα δυγῖνοϑ 
(86 50] ν1}} Ὅ6 Ρυγὰ δηά υαηϑυ τε ὉΥ 
τηϑίουίὶ ἰαϊηῖ ; 5816 Ψ1] Ὀὲ δι ἴο δη͵οΥ 

[ῃ6 ἔτος 116 οὗ ἱῃιο!]ΠἜ;ροηος ἐμαὶ 15. ποῦν 
Ὀείοτε μευ. 

156. ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι] 
“ἁγίῃσ δηᾶά Ῥεΐηρ ἀεδά᾽. ἀποθνήσκειν 

Ταργεβδεηίβ [86 ῬΒΠ]οβορηὶς ἱγαϊηΐηρ, (Π6 
διαάυαὶ επλδηοϊρδίϊοα οὗ (6 5οὰ] τόση 

ὈοΟάΙΪν ρῥδϑβίοῃϑβ ; τεθνάναι ἴῃ6 ρεγίδοίοα 
ῬΒΙΠοϑορΗὶς ἕξις, (6 σοτηρ]εῖα ἱπαορεπά- 

δηος οἵ 508], 50 [ἈΣ 85 15 ρεσῃλεα ὈΥ [ἢ 6 

σοπά!τοη5 οὗ σογρουθαὶ 116. 

-α, 

ἀξ κοι Ὅρις ἀάας 

“--πἀὐ!008688}».»-.... - 



τ“ -ς ΓΌ 

Ἁ 

[ {ἔφυν θωϑςν Ἴ ,.ἀ,δ0 , 

" ε " ᾿ . 72»: Ξξ Α “7 Α{. ῥκε ἦε: 

Εν ἘῸ ΣΥΝ ΤῈ νει ΝΣ ἐν διε .’ “, ἡ τὼ 
᾽, «. φ Ι 64] θεν . ΦΑΙΔΩΝ. 

Ϊ 
ἄλλο ἢ τοῦτο, ἕκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεθυ- 

ἴο ’ 9 ὃ Αλ ἐς ’ ’ Ν Ἁ Δ 4 μοῦντό τε καὶ ἐπετήδευον. καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας Νὴ τὸν Δία, 
Β ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ πάνυ γέ με νῦν δὴ γελασείοντα ἐποίησας 

Ἷ 4 ΓΝ Ά ᾿ς " 3 ἣ ᾿ γελάσαι. οἶμαι γὰρ ἂν τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας 
δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι ἂν 5 
τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι οἱ φιλοσο- 
φοῦντες θανατῷσι καὶ σφᾶς γε οὐ λελήθασιν ὅτι ἀξιοί εἰσιν τοῦτο δ᾽ κόρ εν τον 
πάσχειν. Καὶ ἀληθῆ γ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς 
μὴ λεληθέναι. λέληθεν γὰρ αὐτοὺς ἣ τε θανατῶσι καὶ ἡ ἄξιοί 
εἰσιν θανάτου καὶ οἵου θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφοι. εἴπωμεν τὸ 

σα γάρ, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις" ἡγούμεθά 
τί τὸν θάνατον εἶναι; Πάνυ γε, ἔφη ὑπολαβὼν ὃ Σιμμίας. ἾΑρα 

λ ψμ), Ἃ Ἁ Ὁ Δ 3 δ ΄ὰ “ 9 ᾽ . 

μὴ ἄλλο τὸ ἢ τὴν τῆς Ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγὴν ; καὶ 
9 ΄ὰ Δ. ’ Α δ 3 δ Ὁ ΜΔ 3 Ἁ 

εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγεν 

αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σώμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ 15 
σώματος ὠπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ αὑτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλο 
τι [ἢ] ὁ θάνατος ἣ τοῦτο; Οὐκ ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη. Σκέψαι δή, 
ὦ ἀγαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ ἐμοί, Κ[ὲκ γὰρ τούτων 

Ὁ μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς εἴσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταί σοι 
φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὰς ἡδονὰς καλουμένας "ο 
τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων καὶ ποτῶν; “Ἥκιστα, ὦ Σώκρατες, ἔφη 
ὁ Σιμμίας. Τί δέ; τὰς τῶν ἀφροδισίων; Οὐδαμῶς. Τί δέ; τὰς 
ἄλλας τὰς περὶ τὸ σῶμα θεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι 
ὁ τοιοῦτος ; οἷον ἱματίων διαφερόντων κτήσεις καὶ ὑποδημάτων". 
καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σῶμα πότερον τιμᾶν ἡ ἡ. 

ΝΣ Δ 2 , » ὦ ᾿ »» , 9. αὶ "δ 
Ἑ δοκεῖ σοι ἢ ἀτιμάζειν, καθ ὅσον μὴ πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν αὐτών; 

᾿Ατιμάξειν ἔμουγε δοκεῖ, ἔφη, ὅ γε ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. Οὐκοῦν " 
᾿Φῷ 

᾿ 6. τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν] [ἡ [6 το ἢ ἰἰνθ. ΕῸΣ ἴῃ ἃ αυδϑίίου Μ͵ὰ οΔη ΠΑΓΑΪΥ 
οὗ Θιτημηΐαβ 1 (Πῖηκ (6586 ψοτᾶς τηῦϑβί 
τείοσ ἰο [πὸ ΤΒΘΡδης: οἷ, ϑοῤὝίΓεξ 242 Ὁ 
τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῖν ᾿Ελεατικὸν ἔθνος. “ὍΤΕ 

τηδ]οΥ τ ουα [Ὠῖηκ Ὑμαὶ γοὺ 54Υ οὗ 
ῬΒΙΠΟϑορῃοῖβ χοὶ ]θηΐ-- ΤΥ ΟΠ ΤΥ ἢ 

ψουα σὶνε δῃ Ἔβρθοία !Πν σογᾶϊαὶ αββθηί᾽, 
Θἰμητηΐαβ ἰ5 ρ᾽αποίηρ αἱ ἴῃς ῥτονοσθρίδὶ 
ἀυ]ηε55 οὐ ἴῃς Βοεοϊίδῃ τἱηά. 

7. καὶ σφά5] 9. τοὺς παρ᾽ ἡμῖν. 

15. γεγονέναι... εἶναι) Νοίε (Πς 5ἰρτιὶ- 
βοδηῖ οἤδηρο οὗ ψνοχά. 

τι6. ἄρα μὴ ἄλλο τι) 1 ἢ ὃς τίρῆιϊ, 
1 σδῃ ΟἿΪΥ Ὀκ ἃ “" ἀε! ΠΡ ογαίίνς ̓  βυ δ] ηο- 

δΔοςερί Ἡεϊηάοτῦϑ βυρρεβίίοη, “δηΐθ μὴ 
Ἰη 6 ]Πρὶ ρΡοίεϑί δεδοίκατε. 

40. περὶ τὰς ἡδονάς) ΟἸγιηιρί οἄοτοςβ 
οἰαϑϑίῆεβ ἴἤοβε ἤεσα τηρδηϊοηθα 85 (1) 
ἐνεργεῖαι φυσικαὶ καὶ ἀναγκαῖαι, (2) φυσι- 
καὶ μὲν οὐκ ἀναγκαῖαι δέ, (3) οὔτε φυσικαὶ 
οὔτε ἀναγκαῖαι. ΤῊϊΞ ον νοι, 85 ΝΥ γίίθῃ- 

ῬΔΟἢ Ροϊηΐβ οι, 15 4ηὴ ΕἸΡΙουγεδῃ ἀϊβι]πο- 
Κίοη : οἔ, Οἱςεσο ὧς “ρεῆδιξ 1 ΧΙ ὶ 45, ἀπά 

Πίορσ. 1,Δουῖ. Χ 149 : Πόσα (ΠπῸ Ἐχϑιρ]65 

ἄο ποὲὶ οογγεθροπὰ 1 ([Π6 ῥσεβθηὶ Ρ45- 

5ᾶσ6. 
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ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα 
εἶναι, ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν 
ψυχὴν τετράφθαι; "Ἐμουγε. ἾΑρ᾽ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιού- 
τοις δῆλός ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὅ τι μάλιστα τὴν ψυχὴν Θὅ 
,.ἊΝ - ΝΥ ; , ᾿ ᾿Ξ Υ Η , 5 ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώ- 
πων; Φαίνεται. Καὶ δοκεῖ γε δήπου, ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς 
ἀνθρώποις, ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ 

- ὦ 

--νναναῦ,. 

Ε ιι 

9 ι ἄξιον εἶναι ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι ὁ μηδὲν φρον- 
δ .᾿Φι ΤᾺᾺῚ ’ Κι ς ΄ὰ ἐ ὃ δ. ᾿ οδον ’ δἰ" ἥ Α φ 9 Κὰ 

᾿ : τίξζων τῶν ἡδονῶν αἷ διὰ τοῦ σώματός εἰσιν. ἸΙάνυ μὲν οὖν ἀληθῆ 
ιὸ λέγεις. 

Χ, Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν; πότερον 
ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ξητήσει κοινωνὸν 

͵ συμπαραλαμβάνῃ; οἷον τὸ τοιόνδε λέγω" ἦρα ἔχει ἀλήθειάν τινα Β 

15 ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν, ὅτε οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς οὐδὲν οὔτε ὁρώμεν ; 
καίτοι εἰ αὗται τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσθήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσιν 

2. ἀφεστάναι αὐτοῦ] ΜΝ Ί ἴπς το]. χαραδριοῦ, 494 Β. Οἵ, δλζίοδες 4 Ὁ. 
οὗ ἴπεβ6 ἴἥτες ομαρίειβ βῃου ἃ θὲ οοπι- 9. διὰ τοῦ σώματος] ΤῊΐΪ ῥὮγαβα 
Ῥαιεά Ζέριαξις 87 0-τοὸ Ὁ. 1 νου ΒῈ σουἹὰ ἱπάϊςαϊα (παΐ {Πετὰ 15 Ὧ0 σϑϑὶ ἀϊ5- 

Δ ΟΥΓΟΥ ἴ0 βύρροβε [μαὶ Ρ]δίο, ψπ 41} ΟΥΘΡΆΠΟΥ Ὀεΐνεοη (ἢ6 ἀοοίτπε οὗ ἰῃ6 
δὶβ σοπῃίοπηρί ἴοσ (ἢ6 Ῥοάν, ννᾶβ ἃ ἔποῃὰ δαεάο δηὰ οἵ (με 2 λἠεδιες οἡ ἴῃ βυδἠεςὶ 

Ψ 3 ᾿ δ“. 3 έ Δ , σι ἐ Ν 
ὄψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἡ τά γε τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ 

᾿ 

οὗ δϑβοοι εἶθ. 1ῃ (6 ρᾶββαρα οὐ [ῆὩΞ8 οὗ ρίθαβῃσθου ΕῸΣ μα ῥσεροβι(ίοῃ διὰ ( 
7ΖΙριαεμς δου τ θη] οηθα Πα βᾶγ8 ἴμδὶ αὶ ἱταρ] 165 “ἰμοβα ρ᾽δαϑιγεβ [ΕἸ οἢ [πμ6 βου] 

ἄυε Ῥαΐδπος ββουα 6 τησϊηίαϊποᾶ Ὀ6-ὀἨ ἔ66]5] ὈΥ τηϑδῃβ οὔ (ῃ6 Ὀοάγ᾽ : 566 ἰηίτο- 
χε 5081 δἀηὰ ῬοΟάΥ; ἃ νἱρόσζοὺβ 8380}1 ἀιυοίίοῃ 8 4- 

οὐρῆϊ ἴο μάνα ἃ νἱροσοιιβ θοὰΥ ἴοσ ἰἰ5 14. οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν) 
γεΐ:ς]6. Αὐσοογάι πρὶν ἴΠ 6 ῬοάΥ 5βου ἃ ΡῈ 6. ρ. ΕἸροάοκ]ε65 40---53 (Καχβίεῃ) : 
Κορὲ ἱπ σοοά ὨρΆΙὮ δπᾶ σοπαϊ οι ἴον [μ6 ἀλλ᾽ ἄγε, ἄθρει παμπαλάμῃ πῇ δῆλον 
Βα Κα οὗ [ἢ 50]: ἴοσ Ὡ0 1655 εἰ ρῃδίῖο- ἕκαστον, 
ΑἸΪγ [Π8η ἴῃ (ἢ8 Ῥλαεΐο ἴ6 ἄβοΐασζεβ [πα μήτε τιν᾽ ὄψιν ἔχων πίστει πλέον ἢ κατ’ 
411 15 ἰο δ6 50 ογάξηῃδίδ ἰο [ἢ6 ἔγβα Ἔὄχεσοὶβα ἀκονήν, ᾿ 

οἵ ἰηἰο]]Πρόποα ; 566 ἐϑρθοΐδ !ν 90 Α (0]]. μήτ᾽ ἀκοὴν ἐρίδουπον ὑπὲρ τρανώματα 

8. ἐγγύς τι τείνειν] “νοῦρεβ ῬΓΘΓΥ γλώσσης, 
' οἰοβεῖν οὐ ἰπ6 5ἰαίς οἵ ἀδαίμ᾽, ΟΟΡΕῈΕ. μήτε τι τῶν ἄλλων ὅππη πόρος ἐστὶ 

Ηετχα ΡΙαίο τρδιΐκβ [6 νυ σαν ΕΥΤΟΥ ΔΙσεδαν γοῆσαμι" 
τείεττοά ἴο ἰῃ 648 λέληθεν γὰρ αὐτούς κιτ.λ. γυίων πίστιν ἔρυκε, νόει δ᾽ ἢ δῆλον 
ΤῊΝ τ] ΟΣ Υ πᾶνα πὸ οοποερίϊοη οὗ (ἢ ε ἕκαστον. ' 
ῬΒΙοβορίς τεθνάναι ; ἱΐ οπα ᾿ἶνεβ ἱτμουῦΐ ΟΕ τοϑ: 

Ῥοά ΠΥ ρῥίδαςυγαβ, [ΠΕΥ (ΠΗ 6 ΠΙΑΥ 85 ΕΗ κε οὐ Πρ ῶδ, οθᾶν ἡμμα δι: οὺ 

ψὑγ6}} θὲ ἀεαᾶ, ϑιυςῖ ἰβ [6 ἡμάρτηοηϊ οὗ Αγασῳ ΕΥ̓ ΥΗΣ ΤΡΟΊΝ ω 
ΚΑΙ ΠΚΙε5, σογρίας 492 Ἑ, οἱ λίθοι γὰρ ἃν ᾿ 
οὕτω γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαιμονέστατοι εἶεν. Αἶβο {Π6 Ἰΐπε οὗ Ἐρίομαγτμοβ : 

Θοκταῖοβ σείογίβ (μὲ (π6 116 οὗ (ἢς Ρ]64- ψοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει" τἄλλα κωφὰ 
50 ΓΘ 56 ΚΟΥ 15 ἃ πίθου βίος διὰ αἰϊζεγγννατὰβ καὶ τυφλά. 

᾿ ἣ ᾿ ΝΑ ἢ “ιν --- 
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μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ αἵ γε ἄλλαι' πᾶσαι γάρ που τούτων φαυ- 
λότεραί εἰσιν ἢ σοὶ οὐ δοκοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πότε οὖν, 
ἢ δ᾽ ὅς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἅπτεται; ὅταν μὲν γὰρ μετὰ τοῦ 
σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον ὅτι τότε ἐξαπατᾶται ὑπ᾽ 

ΦΑΙΔΩΝ, 63 

ἄλλοθι, κατάδηλον αὐτῇ γίγνεταί τε τῶν ὄντων; Ναί, Λογίξεται 
δέ γέ που. τότε κάλλιστα, ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῆῇ, 
μήτε ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅ τι 
μάλιστα αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ 
καθ᾽ ὅσον δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη ὀρέγηται 
τοῦ ὄντος. Ἔατι ταῦτα.. Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦθα ἡ τοῦ φιλοσόφου 

Ὁ ψυχὴ μάλιστα ἀτιμάξει τὸ σῶμα καὶ φεύγει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ξητεῖ δὲ 
αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γίγνεσθαι; Φαίνεται. Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ 
Σ ί Η έ 4 ὃ , 8. κ ἡ 3 ὃ έ ᾿ ᾧΦᾧ , 7 ᾿ ἐμμία; φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν; Φαμὲν μέντοι νὴ 
Δία. Καὶ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἤδη οὖν πώποτέ 
τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἦ δ᾽ ὅς. ᾿Αλλ’ 
ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήψω αὐτῶν ; λέγω δὲ 

’ ’ ᾽ ς 9 ’ σὰ ΝΥ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ τῶν ἄλλων 
ς “ ξ )Ἅ δ΄ 9 “4 ἃ ἤ Ψ Μ ὃ Ἁ ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαστον ὄν ἄρα διὰ 
τοῦ σώματος αὐτῶν τὸ ἀληθέστατον θεωρεῖται, ἢ ὧδε ἔχει' ὃς ἂν 
μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα παρασκευάσηται αὐτὸ ἕκαστον 
διανοηθῆναι περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἀν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι 
ὮὌ 4 , φ 

ἕκαστον; Ἰΐανυ μὲν οὖν. 

1. φανλότεραι) Θρῆϊ ἰ5 ἀϊΞιϊηρυ ϑηεά 
8ἃ5 ἰἢ6 ποῦ]εβὶ οὗ {π6ὶ σθῆβθβ ἴπ 7 )2 δ μ 5 
47 Α ὄψις δὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον αἰτία 
τῆς μεγίστης ὠφελείας γέγονεν ἡμῖν : ὮδδτΙ- 
'Ἰῃ σοιηθβ Ὡδχί, 47, ἢ. (Οἱ, 2 λαοί: 

2580 Ὁ ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ 
σώματος ἔρχεται αἰσθήσεων. 

7. παραλνπῇ)] ΔηηοΥς ὈΥ ἰἰβ ἰηῖσυ- 
βἰοη ἢ : (Πἰ5 βεῆβα οὗ παρὰ ἴβ ηοΐ ποοιη- 
ΠΟ ἴῃ Ρίαϊο: οὗ, Ὀεῖονν 66 Ὁ παραπῖ- 
πτορὶ 71;Ω6ΙΣ 50 Ἑ, παρεμφαῖνον. 

8. μηδέ τις ἡδονή] ΤῊΪϊΞ ἰ5 (Π6 τεδά- 
ἵησ οὗ ἴῃς Βοάϊ]είδῃ, δηα βϑοῖὴβ ἴο 1ὴη6 
τῖρῃϊ. ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονὴ 411 ὈεΪοησ 

ἴο (δε 1α5ῖ μήτε. Ζ. 45 μήτε τις. 

190. ὀρέγηται] “τοδοῆος αἴοτ᾽. 
14. καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν] Ἡδετε 

(ἢ αὐτὸ ἀγαθὸν ΞΘετη5 ρΙδοεαᾶ οἡ ἴῃ βᾶτη8 
Ἰδνθὶ ἂς ἴῃς οἴπεσ ἰάθαβ. ΤῊΪΐβ μούγενεῦ 

Αρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειε 

ἷ ΤΩΘΥΟΙΥ Ὀδοαῦβα ἔοσ ἰΐ6 ργεβθηΐ ῬυΓ- 
Ῥοξβε Ρ]δίο 15 ποῖ οσοποοχῃδᾶ ἴο ἀϊβογεηι- 

αἴας 1: τῆς οὐ οἶσδι οὗ Απαχαρόγας, 98 
ς [0]]., σὁῇοννς ἰῃαΐ ἴῃ ἰῃ6 ῥλαεάο ἰδ αὐτὸ 

ἀγαθὸν ταυκῖ ΟΟΟΌΡΥ ἴδ 5816 Ῥοπίἰΐοη ἃ5 
ἴῃ ἴῃς εῤκμόϊἭει. ἴα ἴῃ6 Αἰ εῤμδίἑε 1561 
ἀγαθὸν ἰ5 ΞανεΓαὶ {ὴπ|65 ἈΡΡΑΥΘ ΠΕ οἶαϑβεά 
ψ (ἢ ᾿ηΐδου Ἰά645, 6. σ. 476 Α. 

18. μεγέθους πέρι) Ἡδξετε ἰ5 ἴῃ6 ἢτεὶ 
ἀεοιϊδῖνε ᾿ηάϊοαϊΐοη (πὶ (ῃ6 ἠασεάο Ὅδ- 
ἰοηρϑ ἰο [6 τὰἱἊα16 Ῥῆδϑε οὗ Ῥ]διοῃΐβιῃ, 

δἰοηρ ἢ (6 Δ εῤκδί[ξςς. ἘΡΥ μέγεθος ἰ5 

τῶν πρός τι, ὧν οὔ φαμεν εἶναι καθ᾽ αὐτὸ 
γένος. (Αὐδῖ, τηείαρλ. 1 1χ.) 

42. διανοηθῆναι) [5 ορροβεά ἴο αἰἱσ- 
θάνεσθαι : “ἴο Δρρτεπεοηᾶ ἰη οἰ] οίι4}} 7 
{π6 δββϑῆοα οἵ βδᾶσἢ οὐ]εοί οὗ εἷ5 ἰηνεϑβιὶ- 
φαϊϊοη᾽. 

α αὐτοῦ. ᾿Αληθῆ λέγεις. ἾΔρ᾽ οὖν οὐκ ἐν τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που 5 
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καθαρώτατα, ὅστις ὅ τι μάλιστα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ ἕκαστον, 
μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι μήτε τινὰ ἄλλην 

φ 

αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καθ᾽ 66 

αὑτὴν εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ εἴλικρινὲς 
5 ἕκαστον ἐπιχειροῖ θηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς ὅ τι μάλιστα 
ἐφθαλμῶν τε καὶ ὥτων καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ξύμπαντος τοῦ σώματος, 
ὡς ταράττοντος καὶ οὐκ ἐῶντος τὴν ψυχὴν κτήσασθαι ἀλήθειάν 
τε καὶ φρόνησιν, ὅταν κοινωνῇ, ὧρ᾽ οὐχ οὗτός ἐστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ 
τις καὶ ἄλλος, ὃ τευξόμενος τοῦ ὄντος ; “Ὑπερφυώς, ἔφη ὁ Σιμμίας, 

το ὡς ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΧΙ. Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη, ἐκ πάντων τούτων παρίστασθαι Β 

δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, ὥστε καὶ πρὸς ἀλλή- 
λους τοιαῦτα ἄττα λέγειν, ὅτι κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπύς τις 

1. αὐτῇ τῇ διανοίᾳ] Τμε ἀϊΞιἱποιίοη 
οὗ (6 Αεῤωόί[ε Ὀεδίνεδη γνοὺς δηά διάνοια 

15 ποῖ ἄγαν ΠΕΓα, βἴθοα ἴῸΣ ΟἿΣ ῥγεβδεηῖ 
Ῥύγροβο [ἴἴ 15 ὈΠΗΘΟΟΞΒΑΣΥ. 

η. ἀλήθειάν τε καὶ φρόνησιν] ἀλή- 
θεια 15 ορ]εςνο ἐγχυίῃ, φρόνησις [86 τοί] 

: κάθημα ΜΈΪΙΟΝ ἀρ τεΒεηᾶβ 1; οὗ, Αἰφῥωδ[ἰ[ῥε 
Β11 Β. 

132. ὥσπερ ἀτραπός] ΟἸγτηρίοἄοτοβ 
ἰη55Ξῖ5 {παι [5 τεοίεσβ ἴο ἃ Ῥυιαρόγεδῃ 
τηδχίτη φεύγειν τὰς λεωφόρους, ἩΒΟΙΘΌΥ 
Ὧ6 [ια5 ἰδυρεὶυ ἼοοπίΠρυϊεά ἴἰο {Π6 Ρδσ- 
ῬΙοχιν οὗ (π15 ραββϑαᾶρε. 1 Ὀε]ενα ἄτρα- 
πὸς ῬΙΟΡΕΙΪ. τηθδῃ5 ποῖ 50 ΠΟ ἢ ἃ ὈΥΨΨΑΥ͂ 

ἃ5 ἃ 5δοτί σα: ψβδΐ (πε ἰ5 [815 5δοτί 
οὐαὐ ὟΥὙε ἂῇὰ Βεσε ἀγανίηρ δῃ ἱηΐογεησα ἐκ 
“πάντων τούτων, 1. 6. ἔτοτῃ [6 γαζίοιιβ σ0}- 

5ἰἀεγαϊίομβ νοι πάθος [6 ΡἈΪΟΒΟΡΠΟΥ 
ίο νὴ παγαν 815. 5011 ἔγοση σοσησηπηΐοη 
ψ ἢ τς θοάγ. Νον ἰο ἐμ ΐ5 5ἰαΐε οὗ 56- 
Ῥαταίίοη, ἰονγαγὰς νοι [μ6 ΡΒΠΟΞΟροΣσ 
βία σσ ε5 ἀυσηρ 16 ὈῪ ἃ ἰοηρ δηὰ ἰβἀ]- 

ΟἿ ῥγοσθββ, ἴσα 5 θὰ ομα 5ῃοτί σαΐ, 
ὩΔΤΩΘΙΥ ἀεαίῃ; ψμῖὶο ἢ ἰδεγείοσε 1 Βο]ά 
ΜΙ ΘΟ ΒΙεἰδστήδοθοσ 5 τιθδηΐ Ὀγ ἴῃς ἀτρα- 
πός. 80 ἴατ ἴδῃ νὰ ρεῖ ἃ ρευίεοι ] Υ ρσοοά 

Β6η56: ὁ (86 ἱπἔογεησα ὮΝ σεηθης ΡῈ]- 
Ἰοβορῆοῖβ Ὑ11 ἄγαν ἴζοτλ (δ ἑοσεροῖηρ 
οοηϑιἀογαίοῃϑβ 15 (815: 11 βδεθιηβ [μδὲ ἀδθαῖῃ 
ἷἰΞ ἃ ποτ ουὐξ ἴο [Π6 ροαδὶ οὗ οὔγ [π|6΄5 
εηάδεανουτ᾽. Βα ναί οὗ μετὰ τοῦ λόγον 

ἐν τῇ σκέψει ΜὮΙΟΝ ἴῃ [Π6 τηβ5. [ὍΠΟΥ 

ἐκφέρεινὺ ΤΒΘ τε ιελν ἣν ΒΌΡΟ ΒΟΥ 

δια ἱπίο γα ]Ὲ οἰυτηβίηθθα οὗ (15 δα α]- 

ἴοῃ βγεῖ οὐρῆϊ ποῖ ἰο Ὀκ Ιαἱὰ ἴο ἴῃς 
σδαῖρε οὗ Ρ͵Ϊαίο. Α ρἴδηςε δἱ [δε ποίας 
οὗ (δὲ ναΐουι φάϊζουβ 5 δῃουρἢ ἴο 5ΠΟΥ 

[Π6 Βορδίεβϑῃθββ οὗ Ἂχίσδοίηρ ΔΩΥ 5656 

ἔτοτῃ ἴῃς ρῆγαβε δ5 ἰΐ βίδηδϑ ἰπ ῃε ἰεχίϑβ. 
Αραΐῃ, 85 1 [Ό1ηΚ, (ἢ δουΐθηθ85 οὗ ΘΒ ]οὶ- 

ΘΙΤΏΔΟΠΕΙ 885 βοϊνϑά [6 ἀϊδίου γγ. Τί, ἃ 5 
ἢδ6 Ῥίόροβεβ, νὰ ρἷδος ἴδε ψογάς δοεσ 
ἔχωμεν, ΠΟΥ ἃ΄ῖε Ρεγθοι 'γ δρρζοργίαϊδ 

δηά τοβίοσε [6 Ὀαΐδῃος οἵ (ἢ βεηίθῃςθ, 

ὙΒΙΟῊ Ψ}}1 [6 συ “1 δοοιαβ (δαί ἃ κιπά 
οἴ ϑδοτί συξ ὈΣΙΩΡΒ 05 ἴο ΟἿΓ ρα] ; Ὀδσδι56, 
80 Ιοῃρ᾽ ἃ5 ψγὲ αν (86 ὈΟΔΥῪ 45 ἃ ὑασΐίποῦ 

σὰ (ἢ6 τϑαϑοῦ ἴῃ ΟὟΪὮ 5οδυοῦ ἔοσ ἱγυΐῃ, 
Δηἃ ΟἿἷΚ 50ὺ] 15 ταϊχοά ὑρ ψΙ [815 ρἴάσιια, 
ὙΕ 58}|8]1 Ὡδνοσ (ΠΥ διίαίη [ἢ 6 οὈ]θοὶ οὗ 
ΟὟΤΓ ἀεβίτεβ᾽, Οὗ. 65 Ε μήτε τὴν ὄψιν 
παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι μήτε τινὰ 
ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ 

τοῦ λογισμοῦ. Α5 ονΙάδηος οὗ σοηδιϑίοη 

ἴῃ ἴδε τηϑ5. 1 ΔΥ Ὅς ποίεα ἴδμαΐ [ἢ ῥΡοβὶ- 

ἔοῃ οὗ ἡμᾶς νατ165; οὐ ΜΏΪΟἢ δοοουπέ 
Ἡδυτώδηη Ὀγδοϊκοῖβ 1, ῬΟΒΒΙΟΙΥ νὰ 5ῃου 

ἰτϑῃβίδίς τοῦ λόγου “οὔξζ ἰῃδοῖγ᾽, ποῖ 

4 τορδϑοηἾ, Ὀδοδῖιδθ ἰῇ (6 [Ιδἰΐοσ βθῆβξθ 

ῬΙαΐο ἀϑυδ!ν βαγς μετὰ λόγου, Ὡοὶ μετὰ 
τοῦ λόγου : οἴ. 7 νιαφμς 28 Α, γοξαρύγας 
324 Β. Βυϊΐ ἱπ 7 »γιαέες 70. Α γὲ μαννα 

τοῦ λόγου κατήκοον. 1 5111] ἔδε1] ἀοιυδιι]} 
γν ΒοίΠοσ σοπια ψοζάβ ᾶνα ποὶ ἰβ] δὴ ουϊ: 
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ἐκφέρειν ἡμᾶς, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν μετὰ τοῦ λόγου ἐν 
τῇ σκέψει, καὶ συμπεφυρμένη ἢ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοιούτου κακοῦ, 
οὐ μή ποτε κτησώμεθα ἱκανῶς οὗ ἐπιθυμοῦμεν φαμὲν δὲ τοῦτο 
42 4. 3 7 ς- ᾿΄ὦ' 5ς ’ ; ᾿ Ὺ 
εἶναι τὸ ἀληθές. μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα 

Ο διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν ἔτι δὲ- ἄν τινες νόσοι προσπέσωσιν, 
4 ὃ ί ς Ὁ Ἁ [ο ὅ : θ ’» 2 δὰ ὶ 3 θ ΄“ 
ἐμποδίξουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν. ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν 
καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν 

ςΦ κ᾿ “ Ω Ἁ ἤ ς 3 ΄-“ Ὁ Μ ς 5» 3 [ο 
ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς ἀληθῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ΣΝ ἊΝ ς κα 9 ΦφΦ , 80» Ά ᾽ 

οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους 
καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα καὶ αἱ 
τούτου ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ 

λ, ί ὰ δὲ 9 ’ θ “4 θ ὃ Ά ΔῊ πόλεμοι γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ 
Ὁ σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου θεραπείᾳ καὶ ἐκ τούτον ἀσχολίαν 

4 ’ 3 [οἷ δ 3 “ ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων 
ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένηται ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα 

πρὸς τὸ σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον 

θόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύνασθαι 

ὑπ᾽ αὐτοῦ καθορᾶν τἀληθές, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται ὅτι, εἰ 
μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ 

Ἑ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν 
ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦμέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως, 
ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος σημαίνει, ζῶσιν δὲ οὔ. εἰ γὰρ 
μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, 
ἢ οὐδαμοῦ ἔστιν κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασιν' τότε γὰρ 

67 αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴῤ' ἡ ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ 
οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἄν ξώμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ 
δέ .νλ ψΨζ Ὰ, δὲ ς λῶ δ ἢ δὲ ἔ εἰδέναι, ἐὰν ὅ τε μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινω- 

νῶμεν, ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς τούτου 

ἀτραπὸς ἜΝ ἴο τοααῖτε ἀεβηϊοη ; ἀῇὰ οἰξαιὶβ Ἰοςῖὶς δά αὶ), Ηδ τὶρῃΐ ἢανο δἀἀοθᾶ 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ [6 τιϊβρίδοθὰ ρῆχαβε εχίσιάθα 

βοιῃοί ίηρ πὸ ὁ θάνατος Δῇευ ἐκφέρειν. 
Ἐοσ ἴδ υδ6 οὗ ἐκφέρειν Ἡεἰηάοτέ υοΐεϑ 

ϑοΡἢ. “411. 7: δῃᾶ βοιιονδὶ ΒΓ 7 15 
[86 π56 οὗ [μ6 ρῬαϑϑῖνε ἴῃ Ογαζνίωης 386 Α. 

5. διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν] (οτη- 
Ῥαᾶτα 7 ριαξμς 43 8--- 44. Α. 

9. οὐδὲ φρονῆσαι] ΤΠΐ5, 45 ἰηἀ)οαϊοάᾶ 
ῬΥ͂ τὸ λεγόμενον, νγὰ8 ὯΟ ἀοιθὲὶ ἃ σοτησλοῃ 
ΡὮγαβα, ἴο ψῃϊοῦ ΡΙαίο μδ5 ρίνϑη ἃ ἴσσγηῃ οὗ 
Ηἷ5 ον. γι εη Δ Οἢ Οὔϑεσνεβ ᾿ πο υτη 
58[15 οορτιϊζαπι, ὡς ἀληθῶς εἰ ἰΐοτη τῷ ὄντι 

Ρ, 

ἴμαἱ ῬΙαῖο 865 ἴμε8ε ψοσάβ ΒΘ Π Ἐς 15 

σίνίηρ [6 ΡοΟρΡυΪΑῚ Ρἤγαβα ἃ ἄθαρεσ τηθ8η- 
ἴησ, 45 μοσα δῃὰ ἰῃ λαεξαάγμς 286 Β τῶν 

τριῶν παλαισμάτων τῶν ὡς ἀληθῶς ᾿᾽Ολυμ- 
πιακῶν. 

11. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν] 
οἵ, Μεῤωδέίς 373. Ὁ. 

40, αὐτὰ τὰ πράγματα] “(Πε ταοα]]- 
[165 οὗ [πΐπρε᾽, 1.6. [η6 1Ιάς45. ΕῸσ (815 
56 οὗ πράγματα σοταρᾶῖα 90 Ὁ βλέπων 
πρὸς τὰ πράγματα. 

ὡι 
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φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ θεὸς ἀπολύσῃ 
ἡμᾶς" καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώματος 
ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα 
δι’ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές. [τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀλη- Β 

5 θές] μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. 
τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν 
τε καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὀρθῶς φιλομαθεῖς" ἢ οὐ δοκεῖ σοι 
οὕτως; ἸΠαντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατεᾷ 

ΧΙῚ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτα ἀληθῆ, ὦ ἑταῖρε, 
το πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ ἱκανῶς, εἴπερ που 

ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο οὗ ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν 
ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, ὥστε ἥ γε ἀποδημία ἡ νῦν μοι 
προστεταγμένη μετὰ ὠγαθῆς ἐλπίδος γύγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, Ο 
ὃς ἡγεῖταί οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην. 

τ Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. Κάθαρσις δὲ εἶναι ἦρα οὐ τοῦτο 
ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν ὅ τι 
μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε καὶ ἀθροίξεσθαι, καὶ 
οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νὺν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα 

20 μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος : Ὁ 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος ὀνομάζεται, λύσις 
καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος; ἸΠαντάπασί γε, ἦ δ᾽ ὅς. Λύειν 
δέ γε αὐτήν, ὥς φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ 
φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιίλο- 

---.»““::-- ““ᾳ0ΦΧ.α κα αὐ, .... 

1. ὁθεός] Ζ. δῃηὰ 5ι. αἀά αὐτός. 
3- μετὰ τοιούτων] 55. καθαρῶν. 1 

ἴαϊκε (ἷς ἴο Ὀ6 ῃδυζοῦ; ἷ. 6. ἴῆ6 οοπίθηςβ 

οὗ ἴδε Ι[ἄθαϊ] μοῦ. (ἱ. λαεξάγμε 240 Ὁ 

πρὸς γὰρ ἐκείνοις ἀεί ἐστι μνήμῃ πρὸς οἷσπερ 
θεὸς ὧν θεῖός ἐστι. 

4. [τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀληθές] 
1 ἤδνα Ὀσγδοϊείςα (656 ψογάβ, ΜΏΙΟΒ 1 

Ὀε6Ιονα ἴἰο Ὅ6 ἃ πιεσζεὰ σίοβϑ οὐ εἰλικρινές, 
ἀεσϊνεά ἔτομι 66 Β φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ 

ἀληθές. 

5. μὴ καθαρῷ] “ἴοΥ 1 ἀουδὶ ἰἰ ἰς 
ποί Ἰανγία! ἴοσ (26 ρυτζα ἴο τοῦ (Π6 
Ρυτε᾿. 

6) 8Β---Ἃ8 Β, ἐ. ΧΙ. 90 ἴῆδθη δὲ ψ}} 
τηθεῖ ἀφαῖῃ ψι ἃ ροοᾶ ποατὶ ψῆο δᾶ9 
Ρυμδεά ἢἷς 500] ὈῪ τ] άγανηρ ΠΕΣ ἔγοσα 

οοηΐαος τι [π6 Ὀοάγ δηά δοουδίομίηνσ 
Βα ἴο ἄγε! ἀραζί ὈΥ μεσβεὶῖ; ἴοσ ἀδδαῖ ἢ 

15. [ἢ6 σοηβαυσησηδίίοη οὗ Ποῖ τοΐθαβα ἔγοτμ 

Ῥοάγ. ετε [ἰ ποί βίσαηρε ἰῇ (86 τπῖβα 
ΤΩΔ 5ῃγδηϊ ἔγοση ἴπαὶ ψ Ὡ]ΟὮ 411 15. 116 

Ἰοπρ δα βοιρβῖ; ἐτεθάοτζη ἔσομαι ἢΐ5 ἴοα ἰδ 8 
Ῥοάγ, δπὰ ἐπιϊέξοη οὗ τίβάοσζη ἢἷ5. ἴον 
5111 ἃ τηϑδῃ πιθεΐ ἀφβαί ρ δα γ ἱπ Βορα 
οὗ τουηΐοι ὙΠ βόα ΘΑΥΓΪΥ ἴονο, δπᾶ 

ἴοσ (ες βαἷκα οὗ ἢὶς ἀϊνίῃηβ ἰονε 58.411 δ 
ἔδαι ἴο ἀϊεὺ 

20. ἐκλνομένην] ποίΐοα ἴῃς ῥτεβεηῖ: 
“ψουϊεηρ οὐἱ ΒΟΥ ἀο]νογδηος ᾿. 

ὥσπερ δεσμῶν] Ζ. δα5 ἐκ δεσμῶν. 

23. μάλιστα καὶ μόνοι] “ΟΠ ΘΗ͂Υ, ὨΔΥ 
οὐἶΐγ, ἴ6 ΡΕΣΠ]Οβορμοτβ᾽. 
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σόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, ἢ οὔ; Φαίνεται. 
Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασκευάξζονθ' 

Ε ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν, 
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κἄπειθ᾽ ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; [οὐ γελοῖον;)] Πώς. 
δ᾽ οὔ; Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες 
ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς ἀνθρώπων 

φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ 
τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, 

᾽ Ἁ φ “ 3 φὰ 3 [ὰ 

τούτου δὴ γυγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 
9 Ν 3 Ἀν 3 σι Ὅν») ᾿ 3 ᾽ , 3 ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, οἷ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν 

68 οὗ διὰ βίου ἤρων τυχεῖν ἤρων δὲ φρονήσεως" ᾧ τε διεβέβληντο, 
τούτου ἀπηλλάχθαι συνόντος αὐτοῖς ; ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν 

Υ Ν 7) 9 ’ “ἂν ς» 24 καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν 
9 . εἰν , ἢ Ἂ ΝΙ͂ ἊΝ 

εἰς Αἰδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὄψε- 

σθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ συνέσεσθαι' φρονήσεως δὲ ἄρα 
τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, 
μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν “Αιδου, ἀγα- 

͵ 4 ᾿ 3 ΝΜ Φ 2. γ ψ ὕ 

Β νακτήσει τε ἀποθνήσκων καὶ οὐχ ἄσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἴεσθαί 

γε χρή, ἐὰν τῷ ὄντι γε ἦ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος" σφόδρα γὰρ αὐτῷ 
ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ 
ἢ ἐκεῖ, εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν 
ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν θάνατον ὁ τοιοῦτος; Πολλὴ μέντοι νὴ 
Δία, ἦ δ᾽ ὅς. 
Ι ΧΙΠ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀνδρὸς ὃν ἂν 

9. τούτον δή] π|55. δέ, σοττ. Μαάν!ρ. 
Ι ΓΟἹονν Θοθδῃ2 ἴῃ δἀορέεϊηρ᾽ δή, 5ἴπος (δ 6 

νυ]ραία ρῖνεβ 4 βοιηενμαΐ 11-α]δῃησθά 
βεηΐθηοο: 115 ΜἯ͵ὲ ΤΩΔῪ ἰγδηβὶδία, "ΣΕ ΤΟΥ 
816 δἱ ἔδευά νὶτ [ἢ ῬΟΑΥ͂ ΟἹ ΦΥΘΙΥ͂ 5586 
δΔηἃ ἀεβῖτα (ὁ βαρ {86 80} ἴο Ἐδυβε]έ, 
ἴμεη, ββουά {ΠῈῪ ἔβα δπὰ ἔγεῖ οἡ {με 
διίδϊητηθης οὗ (Πὶβ οὐ]εςΐ, σγεσα 1 ποὶ (ῃς 
Ὠεῖσῃὶ οὗ ΡῬοσνευβυ, ἠοῖ ἴο ρὸ {μ1ΈΠ|ῸῚ 
ψἱ ἢ ραάηεθ5, Ώογα ἡ [ΕΙΣ ὐτῖναὶ [ΠΕ 

ΒΟΡΘ ἴο ροβϑεββ(μαί ψὩΪΟΒ (ον Ἰονεὰ 8]} 

{πεῖν 116 Ἰοηρ }᾽ Ζ. δῃά 51. τείδίῃ δέ. 
21. ὅπερ ἄρτι ἔλεγον] τείοττίηρ ἴο οὐ 

πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη. 

68 8---ὅρ Ε, «. χὶ. ὙΠετείοτε (ἢ ς Ρἢϊ- 

Ἰοβορθθ δίοηθ 5 {ὙὈΪΥ Ὅγανθ δπὰ ἰθηι- 
Ῥεταῖβ. Τβε σουτᾶρε δηά (θρεγδηοα οὗ 

ἴῃς του εἰπδ 15 ΘΡΌΤΙΟΙΒ : ΤῸΓ [Π6Ὺ δηἄυΓ6 

ΘΥ5 ΟὨΪΥ ἰο δνοϊὰ ρτεδαίθσ. δνἱ]5, {86} 

ΟΓΘρΡῸ Ρ]αβυγεβ ΟὨ]ΥῪ [δὲ [ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΘΠ]ΟΥ͂ 

δτοδῖευ Ρ]θαβῦγαθ; [ἢ 15 ἔξασ 5 [86 βοῦσοθ 
οὗ [Ποῖγ σουγαρσε, ἱπάι]ρεησς [ἢ6 βοῦγος οὗ 
1 πεῖν ἰοιροδῆσα. Βαΐ ἰῃς ἔουπης οὗ 8]} 
68] νἱτίις 15 τ βάοιῃ : (5 15. [86 ΟἿΪΥ 
ἔχ 6 ΟΌΓΓΘΏΟΥ ; νἱγίιοα (δαί αὐῖβα ἴτοῃι 

Ῥαϊαποίηρ' ᾿]δαβιτε ἀρσαϊηβὶ ρ᾽θάθισα δηᾶ 

Ρδΐῃ ἀραϊηϑὶ Ῥαΐῃ, δρατί ἴοι τ ἰβά μι, 
᾿416 ΨΟΙΓΏΙ6ς5 δηά εἰανίςῃ. ΨΜιτγίιο ἰ5 (Π6 

Ῥυγβοδίίοη οὗ [86 500]; (86 ἔπις ρἈ1]ο5ο- 
ῬθδΥ 15 ἢς ΏοΒβε 5οὰ] 15 ρυτβοα δηά ἰηϊ- 
τἰαϊεἃ ἰηΐο ἴῃς ΠΟΙΥῪ τηγϑίοσίοβ οἵ ψίβάοῃι, 
δ ᾿ς ἱΐ ἰβ 0 5841} ἄννε]] πὰ [ἢ 6 
σοάβ ἴῃ [δε οἰβεσ σοῦ, ϑυοῇ 5 186 

ἀείεηςε οὗ ϑοϊκιγαίαβ. 

8:2 

5 
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ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, ὅτε οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλό- 
σοφος, ἀλλά τις φιλοσώματος ; ὁ αὐτὸς δέ που οὗτος τυγχάνει ὧν Ο 

Ἁ “ Ὅ» Ψ ννΦ ’ ἃ ν᾽ ’ 
καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμφότερα. 

Πάνυ, ἔφη, ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ 
5 ἡ ὀνομαξομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει ; 
Πάντως δήπου, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ 
2 ᾽ὔ )Ἅ ἃ Ἁ 3 ἤ Ν,.4 ΓρῚ 9. 9 

ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι, ἀλλ, 

ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἄρ᾽ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει, τοῖς 
μάλιστα τοῦ σώματος ὀλυγωροῦσίν τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; Ὁ 

το ᾿Ανάγκη, ἔφη. Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν ἄλλων 

ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἶναι ἄτοπος. Πῶς δή, ὦ 
“ φΦ 3 Ψ λ ’ ς [οὶ ς 

Σώκρατες; Οἶσθα, ἦ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῦνται πάντες οἱ 

ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν; Καὶ μάλ᾽ ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων 
κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομένω- 

τό σῖψ; Ἔστι ταῦτα. Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοι εἶσι πάντες ᾿ 
πλὴν οἱ φιλόσοφοι. καίτοι ἄλογόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον 
εἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δὲ οἱ κόσμιοι αὐτῶν; οὐ ταὐτὸν τοῦτο Ε 
πεπόνθασιν ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσιν; καίτοι φαμέν γε ἀδύ- 
νατον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον τὸ πάθος 

4ο τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σωφροσύνην φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων 

ἡδονῶν στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται 
ὑπ᾽ ἄλλων κρατούμενοι. “καίτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν 69 
ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾽ ὅμως συμβαίνει αὐτοῖς κρατουμένοις ὑφ᾽ 
Γ᾿ [ω] ἴω. Ν ς “Ὁ δε 3 ὁ ’ 3 φ ΄ Ἁ ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ ὕμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ 

“4 [4] ἤ Ἁ 3 9 4 Ἁ 

45 ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ δι’ ἀκολασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι. 
Ἔοικε γάρ. ὮΩ μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἡ ἡ ὀρθὴ πρὸς 

᾽ Α Ε , ε ν . ς ι Ν » ᾿ , 
ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας καὶ 
φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ 

------ 

-ὦ ««-.-- 

4. φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος] ((, 
82: [8656 σοΥτεβρομᾶ ἴο [ες ὀλιγαρχικὸς 

δῃὰ τιμοκρατικὸς ἀνὴρ οὗ Κερῤμόϊίε ΙΧ. 

5. ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία] ΤἸΠε ΡΒΪ- 
ἸΟβοΟΡΒῈσ ἔδοος ἀθδαί Ὑ ἢ οδἰμγηθθ5. δηά 
δὐβίδίηβ ἔτοτη ῬΟΟΙΥ͂ ᾿Ἰμάυ]ροηςα; ἴπεγὸ- 

ἔοτε ἢδ ἰ5 σουζαρθοιβ δπά ἰεηρεζγαία Ἔνθ 
1ὴ (ἢ6 ΡῬορυΐᾶσ 56ηβ6, ΔΙ (Πουρἢ δὶς οουταρα 
δια ἰδιηρεσδηος διΐίβα ἔσοτη ἃ ψ οἷν ἀ1- 
ἔογεμί βουζοα ἴο (δὶ οἵ ἴπε νυἱραῖ. τοῖς 

οὕτω διακειμένοις, '. 6. [6 Ἑμαγαοίοῖ ἀ6- 

βου εά ἴῃ πες Ῥγεοθάϊηρσ ομαρίοεσ, τοῖς τῷ 

σώματι διαβεβλημένοις. 

το. ἐθέλει9] Ζ. [45 ἐθελήσεις. 

15. τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει] ΘοΙ Δ: Ζ 
ὙῈ11 σοιραγο5 78 Β τῷ μὲν συντεθέντι τε 
καὶ σννθέτῳ. 

24. ἄλλων ἡδονῶν] ϑοίδηΖ Ὀγδοϊκοῖβ 
ἄλλων, πο, πε 58γ5, 15 οὐ ἰεὰ ἴῃ (ἢ 6 
οἰϊδοῃ οὗ [15 ραβϑβᾶρε ΟΥ̓ [δι Ὁ] 10 Π 08. 
Ι (ὨἸηῖς Βοννενου 1ἰ 15 ψαπίεά. 

26. πρὸς ἀρετήν] “ἴπ τεπρεοὶ ἴο νἰτίπεὖ: 
[ῃ6 Ρτεροβιτίοσι 15 ποῖ υϑεά ἰῃ αυϊΐα (Π6 
5ΔΙῺΘ 56η56 85 ἴῃ (6 ψογάς [ἢδἱ [Ο]]ονν. 

- 

--- -͵α͵΄ι. οκ,......... ,“ 
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ΦΑΙΔΩΝ. 69 
“ ’ Ἁ ὀ 9 θό 49 ᾿ φ ὃ δὰ 

ἢ ἐκεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὀρθόν, ἀντὶ οὗ δεῖ 
ἅπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαι, φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα 
καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντε ἢ καὶ 
ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη, καὶ ξυλλήβδην ἀχηθὴς ἀγετὴ 

7 μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγυγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ὃ 
ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων" χωρι- 
ξόμενα δὲ φρονήσεως ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγρα- 
φία τις ἦ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε καὶ 

2. καὶ τούτον μέν͵ἢ]  Δηὰ ἐμαὶ 41] 
1ηδαἱὶ 15 θουρῆςξ ἔου 115 δῃὰ τὶ (ἢ15-- 
ἰδὲ δπά {μαΐ δίομε ἐς ἴῃ σε] γ, νεῖ 6 Γ 
ἀι δα ἐουιπ4δ ΟΥ ΤΕΙ ΡΟ ἢσα ΟΥ̓ 566 ; 
δᾶ ἱπ ἃ ψογὰ (μαὶ ἰσὰθ νἱγίαθ ΟὨΪΥ 

εχίβίβ θη δοσοιηραπὶεα ὈΥ νυ]ϑάοπι᾽. 

ΟΟΡΕ. μετὰ τούτου -Ξ- “ ΔΙοηρ σι (Ὠϊ5᾽ : 

1 15 [86 ῥρσέβεηςε οὗ φρόνησις ὙὨΙΟΝ ρῖνα5 

.4}1 νἱτίπα 115 ναῖιθ. 1Γ γψὲ ῥσεββ [86 
ἡπλθίαρμοσ ἴοο μαγά, [ἃ Ῥσεδκβ ἄονῃ ; ογ 
'ΓΤἸΩΟΏΘΥ 15 οὗ ναΐχὰθ ΟἿΪΥ ἔοσ {86 βαϊκα οὗ 
'ννηδὶ ἰξ οδὴ Ὀᾳγ. ῬῬΙαίο ὨΟΝΕΥΘΥ ΤΏΘΓΕΙΥ 
ἰγηθδὴβ {παὶ φρόνησις ἰ5 [με ΟὨΪΥ ἵσαε οὐ- 

ὴ ΧΕΠΟΥ; 811] εἶδε 15. 856 οοΐϊῃ. 

4. ἀληθὴς ἀρετὴ ἡ] 1 πᾶνε [Ο]]ονοάᾶ 
ΘΟΆΔΩΣ, δἴτοσ Ἡεϊηδογξ, ἰη δἀάϊηρ ἢ δῇοσ 
ἀρετή, ΑἸ ΒΟυΡᾺ [ἰ 15 ποῖ ἴῃ Β, δπᾶ 15. ηἠοΐ 

ΔΌΞοΙ αἴ6]γ τεαυϊτεά. Βαυΐ [6 ἡ οὗ ΟΡ 15 
ἴῃ ἔανουσ οὗ 1ἴ, δῃηᾷ 1ἰ σουίδιην ρτογεβ 
[ῃ6 βεηίδθηοθβ ϑί. ογηἱίβ 1{. 

5. μετὰ φρονήσεως] ΤΠε {στα παίαγε 
οὗ (6 ΡῥΒΙοβορῃϊς ἀρετὴ σὰ ΟὨΪΥ Ὀδ 
πηἀοχοίοοα ΌΥ͂ Ξκἰυάγίηρσ [ἢ6 ἰαϊίος ραγί οὗ 

[86 5ἰχίἢ Ῥοοϊκ οὗ [86  εῤηδίδε. φρόνησις 
15 οορτίτίοη οὗ {μ6 γαῖ, ἴπδὲ 15, οὗ [ἢς 
αὐτὸ ἀγαθόν. Ῥ]αἴο ἔουπά 5 Θβοδρε ἴτοτῃ 
ὉΠ Αγ δηΐδη Ὁν ἰἀοπιγίησ [6 δοῦγος 

οὗ του] ἢ ([λ6 δουγος οὗ οχίβίθηοο ; 
Ὦϊ5 δἴἢ1.5 ἀσὲ [ῃ6 ουΐοοτῃα οὗ []5 ΟΠ ΟΙΟρΡΥ. 

ΑἹ] [υϊηρϑ γα ροοᾶ ἴῃ 50 [ΔῪ ἃ5 [Π6Ὺ ἃζξ 
1κὸ (δὲ :ᾶάξδα οὗ ἴῃς σοοᾶ; ἰδοσγείοσε ἴο 

τὴ ἴμαἰ που] Ῥὲ θα ]ν σοοά Κηον]εᾶρσα 
οὗ [86 :ἄδα 5 ᾿πάϊβρθηβαῦς. τ [δς 
σοποδρίίοη οὗ ἀνδρεία 'ἰῃ [ἢ]5 Ράαββασα 
σορδγα (ῃ6 ἀφβηϊίίοη ἴῃ ΚΑ εῤῥό[ἰίε 442 Β 
καὶ ἀνδρεῖον δή, οἶμαι, τούτῳ τῷ μέρει 

καλοῦμεν ἕνα ἕκαστον, ὅταν αὐτοῦ τὸ θυμοει- 

δὲς διασώζῃ διά τε λυπῶν καὶ ἡδονῶν τὸ ὑπὸ 

τοῦ λόγον παραγγελθὲν δεινὸν καὶ μή. 

γ. σκιαγραφία] 4 τουρ 5]κθίοι ᾽. 
σκιαγραφία 5 ἃ [κιἰη οὗ ρδἱητηρ πηοδῃὶ 

ἴο Ῥσοάποε 115 εἴἴδοὶ δἱ ἃ ἀϊβίδπος δῃὰ ποῖ 

ἴο 6 ᾿ῃμβρεοίδά οἷοβε αἵ ἢδπᾶ: 566 776- 
αείείμΣ 208 Ε ἐπειδὴ ἐγγὺς ὥσπερ σκιαγρα- 

φήματος γέγονα τοῦ λεγομένον, ξυνίημι 

οὐδὲ σμικρόν' ἕως δὲ ἀφεστήκη πόρρωθεν 
ἐφαίνετό τι μοι λέγεσθαι. ΑἸ5ο 2 α»ρΙΦΡι 1612; 

τό Ο οἷον ἐσκιαγραφημένα ἀποστάντι μὲν 

ὃν πάντα φαινόμενα ταὐτὸν φαίνεσθαι 

πεπονθέναι καὶ ὅμοια εἶναι. πάνυ γε. προσ- 

ελθόντι δέ γε πολλὰ καὶ ἕτερα καὶ τῷ τοῦ 
ἑτέρου φαντάσματι ἑτεροῖα καὶ ἀνόμοια 
ἑαυτοῖς. Οοιηραῖς εῤμὗἰ[ε 523 Β. ἘΎΟΙΩ 

Αὐιβίοιϊς γλείογὴς 111 χΧὶϊ 14148 8 1 566 Π15 
ἴο βανε Ῥθθὴ ἃ βοτί οὗ βοδῃθ- ραϊηϊηρ, ἃ5 
Μτ Οορα ἰγαῃβαίθς ἰἢ: ἡ μὲν οὖν δημη- 

γορικὴ λέξις καὶ παντελῶς ἔοικε τῇ σκια- 
γραφίᾳ᾽ ὅσῳ γὰρ ὧν πλείων ἦ ὁ ὄχλος, 
πορρωτέρω ἡ θέα, διὸ τὰ ἀκριβῆ περίεργα 

καὶ χείρω φαίνεται ἐν ἀμφοτέροις. ΓΟ, 

»ῃοίαῤᾷ. Δ χχὶχ 1024} 22 τὰ δὲ ὅσα ἐστὶ 
μὲν ὄντα, πέφυκε μέντοι φαίνεσθαι ἢ μὴ οἷά 

ἐστιν ἢ ἃ μή ἐστιν, οἷον ἡ σκιαγραφία καὶ 

τὰ ἐνύπνια' ταῦτα γὰρ ἐστὶ μέν τι, ἀλλ᾽ 

οὐχ ὧν ἐμποιεῖ τὴν φαντασίαν. ΤὮΕΣ τχδδῃ- 
ἱηρ' [Βοχείοσα 15 [ῃαΐ οἢ ἃ 5 ροσῆς 41] νἹονν 

ἴῃς Ρορυΐασγ νἱτῖπε βθοιὴβ :ἀθηίοαὶ ψἹ ἢ 

[Ὡ6 ΡῬΒΣΙΟΒΟΡὮΪο, Ὀυΐ ΟἹ ΟἸΟβοΥ οχδιρϊηδ- 

[ἴοῃ 15 ουπά ἰο [41] ἔαγ 5ῃοσί οἱ 1{. 

8. ἀνδραποδώδης] οἵ. εῤΨό[ϊς 4308 
δοκεῖς μοι τὴν ὀρθὴν δόξαν περὶ τῶν αὐτῶν 

τούτων ἄνευ παιδείας γεγοννῖαν τήν τε θη- 

ριώδη καὶ ἀνδραποδώδη οὔτε πάνυ γόμιμον 

ἡγεῖσθαι ἄλλο τέ τι ἢ ἀνδρείαν καλεῖν. 
ΟἸγτηρίοάογοβ βαγϑ καλεῖ δὲ ὁ Πλάτων τὰς 
μὲν φυσικὰς ἀρετὰς ἀνδραποδώδεις, ὡς καὶ ἀν- 

᾿ 
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οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ὄ ἔχῃ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντι ἡ κἀθαρσίς τίς Ὁ 
τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία 
καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ καθαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ 
οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ 

5 τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς 

σΑιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ ὃ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ 

τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶν γὰρ δή, 

«ὡς φασὶν οἱ περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι 
δέ τε παῦροι οὗτοι δ᾽ εἰσὶν κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ 1) 

1ο πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν 
ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ "Πανπὶ τρόπῳ προὐθυμήθην γενέσθαι εἰ 
͵δ᾽ ὀρθῶς προὐθυμήθην καί τι ἠνύσαμεν, ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς 

“π ̓Ξ εἰσόμεθα, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ταῦτ᾽ αὖν 
ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Ἰζέβης, ἀπολογοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς 
τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε δεσπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ 
9 [ω φ ’ 3 ΄ὰ 6.4 φ [ . ’ 

ἀγανακτῶ, ἡγούμενος κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε Κα 

ἀγαθοῖς ἐντεύξεσθαι καὶ ἑταίροις [τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέ- 
ει] εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἰμε ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖ χ μ ρός εἶμι ἐν τῇ ᾳ ἢ τοῖς 

.] ἃ Ν ᾿Αθηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

δραπόδοιξ δυναμένας ὑπάρχειν, τὰς δὲ ἠθικὰς 
σκιαγραφίας" τὸ ὅτι γὰρ μόνον ἔχουσι, σκιὰ δὲ 
τὸ ὅτι τοῦ διότι. ΤὮε ἀϊδι πο οη Ὀεΐνθοη 
ἠθικαὶ ἀπια φυσικαὶ Πού νΟΥ 5 οὶ τηδᾶδ 

πῃ ἴῃ6 ρῥγδβδθηΐ ρᾶβϑᾶρε. ΕῸΣ ἃ ἀἰβοιιββίοῃ 
οὔ [815 ψἘοΪς βυθ)]εοί οὗ Ῥορυΐαγ νἱσίιθ 566 

ΔΡΡΕΒΑΙΧΙ. 
1. οὐδὲν ὑγιές] ΑΠεΓ (Π15 5οπι6 πιβ8. 

ἰπθοσί εἶναι, ΜὨϊοὮ Θο,ΔῺ2 τείδ 5 ψΙΠὶη 

Ῥιδοϊκοῖβ, [{ ἰβ ονυϊοιιϑὶν στοῦ πᾶ 

οὐυρδξ ποί ἴο ουσαθογ [6 ἰαχί. 
τὸ δ᾽ ἀληθές] “Ὀυΐ (6 τολ} 1 15 δοία- 

ΔΙ ἃ ρῥοοββθ οὗ ρυσβοδίίοῃ ἴγοσῃ 8]] 

ΒΌΟΙΒ ἰΠΐηρθ, δηά ἰδιαρογδηος δηά 1υ5(166 

Δηᾶ ψίϑάοιῃ 1.561 ἂῖὸ ἃ οσοιῃρίεἰε ρῥυτγβ- 

οδίϊοη᾽, τῶν τοιούτων, 1. 6. [86 ΜΟΙ]ΑΪΥ 
σοηῃδίἀογαίζοης οὐ ΜΙΟΒ (ἢ δημοτικὴ 

ἀρετὴ 5 ὈαΞδοά, κάθαρσις 15 Θχρίαϊηεά 
αῦονε ἰῃ 67 Ο; καθαρμὸς 15 ἃ οσοχηρ[είςα 

κάθαρσις. τὸ ἀληθὲς 15 ορροβαά ἴο σκιὰ- 

γραφία, 
4. τὰς τελετάς] [Ιἰ 5δεῖὴβ. ῬτΌΡΔΡΙΕ, 

45 5:.1ΔΠΠὈδτπὶ 5αγ5, (δαὶ (Ὡς Οτρῃϊο {τᾶ- 

ἀϊοηϑ ἃῖὲ ἴῃ ΡῬ᾽δῖοβ υχἱηᾶ, ποῖ [86 ΕΠ6ιι- 

δἰηΐδη τηγβίοθβ. Τα 1ἴη6 πολλοὶ μὲν ΄ 

ναρθηκοφόροι βάκχοι δέ τε παῦροι 15 541ἃ 
ὈΥ ΟἸγιτιρίοάοτγοβ ἴο ῬῈ Οσρῆϊο. Ῥ]αίΐο 15 
ἰοῃά οὗ Ὀογτονηρ ἰεσπλβ οὗ τἰϊυδὶ, 45. ἴῃ 
Ῥδλαεώίνμς 250 Ο, Ζατυς 759 Ο, 7᾽ντιαξιες 

446. 
6. ἐν βορβόρῳ] οἴ. Δεῤωῤ[ὲς 363 Ὁ 

τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν 

τινα κατορύττουσιν ἐν Αιδου. 

10. ὧν] “οὗ νῇοβε ηυθεοχ᾽. 

ἠνύσαμεν] 1 πᾶνε τείαϊποᾶ (δ 
τοδαϊΐϊησ οὗ ἴῃ6 Ὀεβὶ τη55., ὙΏΟἢ αἶβο 

ΒΘΘΙῺ5 ἴο ρῖνε (6 Ἀόβῖ βθῆβε : 1 1 ἤδᾶνα 

Ῥδθη τρῇϊ ἰῇ ΤΥ ἀσδίσα ἴο Ἰοίΐῃ (δ 6 οοχ- 
ῬΔΩΥ͂ οὗ ΡΒΙ]ΟΞΟΡΒΕΙΒ, δηὰ 1 τε (οὐ πεφι- 
λοσοφηκότεΞ) ἢᾶνα ῥχοδίεα διρῃξ ὈΥ Οὐγ 

ῬΒΙΟΒΟΡΩΥ. [ἢ [15 ΨΑΥ γα νοὶ ΔῊΥ 

ΒΑΙΒΒΏ655 ἰὴ (86 σμδηρα ἔγοσῃ β'ηρΌΪαΓ ἴο 
ΡΙυγαῖ. ϑοβδηΖ δηά Ζ. ρῖνε ἠνυσάμην. 

17. [τοῖφ δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέ- 
χει] Αϑιί 15 υπἀουδιίοαϊγ τὶρῃς ἴῃ Ὀτδοϊκεῖ- 

ἴηρ ἴεβ6 ψογάβ, ψῃοἢ ἀγα αἰίευ Ροϊηί- 
1655, δῃὰ οἰθαῦν ᾿ἱπιογροϊαϊθα ἔτομ 70 Α. 

όρ Ε---Ἴο Ο, Ζς. χὶν. ΑἹΙ (ἢ]15 γασα νΟΥΥ 

ἔ δον. 
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70] ᾿ς ΦΑΙΔΩΝ. γι 

ΧΙ. πόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν ὁ Κέβης 

ἔφη" Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ 
70 δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποις, μὴ 

ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος οὐδαμοῦ ἔτι ἢἣ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ [διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται), ἦ ἂν ὁ ἄνθρωπος 5 
ἀποθνήσκῃ, εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαίνουσα 
ὥσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα οἴχηται διαπτομένη 
καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ. ἐπεί, εἴπερ εἴη που αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 
συνηθροισμένη καὶ ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν 

Β δὴ διῆλθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς 
ἀληθῆ ἐστιν ἃ σὺ λέγεις ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλίγης 

-»" ). ᾽ « ς 4 παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ ὦπο 

θανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν. 
᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὃ Σωκράτης, ὦ Κέβης" ἀλλὰ τί δὴ ποιώ- 

μεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαμυθολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς 
οὕτως ἔχειν εἴτε μή; Ἔνωγε οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκού- 

Ω“ ὃ ̓ ΝΜ ὶ 3 [] Ο ψ 9 ἃ " δ᾽ σαιμι, ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὕκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἢ 
ὃς ὁ Σωκράτης, εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳδιοποιὸς 

611, το ]1ε5 Κ οΡας, ἱἔ γα γοσα δυσο (δαὶ 
ἄφδι ἀϊά πὸ τηοΐε [δὴ σγϑίθαθα {π6 5ουΐ 

ἔτουῃ βου Ὀοά γ ῥυίβϑοθ. Βαΐ μὸν ἀο Ψ 6 
Κηον [μαΐ οπ χφυϊεϊηρ ἴῃς ὈοΑΥ͂ 586 ἄοεβ5 
Ὡοΐ γδηθἢ ΑΥΔΥῪ {|Κ6 ἃ Ὀγοδίῃ ὃ στὰ ποοά 
506 5[ΓΟΏΡ' ἈΘΘΌΓΔΠΟΣ (δι [Π6 50] ὨΔ5 ἃ 
σοηϑοῖφυβ δηά :ηἰ6]]Πρσοπὶ οχίβίθπος δέϊεσ 
ἄεαίῃ Τταθ, κὰγϑ ϑοκγαίθβ, δῃ ἃ ὯΟ ἵὩΟΥ̓Ὲ 

διιηρ 5 ]6οΐ οὗ ἀΐδοοιζβα οουἹὰ 6 ἔουπά 
ἴου οὔ 50 ΘῈΣ ἴο ἀδδίἢ 858 1 81}, 

Τῆυβ 'ν6 ἀἰϑΈ ] Π ΕΚ 566 (πα ([Βς φυεβίίοη 
οὗ ἰῆς ᾿τητλοσίδ! γ οὗ ἴΠ6 50] τγὴ5 ὑΡ, 

ποῖ 85 [6 τηδίῃ βυθή]εοὶ οὗ (ἢε ἀϊαϊοριε, 
Ὀμυΐ 85 διβίηρ οὐ οὗ [86 ῥυηςσὶραὶ ἐΠ6515. 

3. μὴ ἐπειδάν] ΜατίοιιΞ ἀσνίοοβ παν 
Ῥδεη τοϑοσίθἃ ἰὸ ὉΥ βανοσαὶ δαϊίοτξ ἴο 
ἀνοἱϊά [Π6 ἱπίο] ΓΑ ΌΪῪ ΒΑΙΘ ἢ δϑγπάσίοῃ ἴῃ 

(15 βεηίδησθ Τὴὲ τη]άσθε σα Ὑ ἰ5 

[αἱ οὗ Ἡεἰπάοτί, το Ριιβ ἃ σοτητηᾶ δε σ 

τοῦ σώματος, ἰῃπ5 Ἰοϊπίηρ ἀπαλλαττομένη 

ὙΠ} [86 ῥγενίουβ οἶδυβθ. Βαϊ 1ΐ 566 η5 

ἴο τὴ6 [δἰ γχὲ οσδηποί ἀΐϊνοτος ἀπαλλαττο- 
μένη δῃὰ ἐκβαίνουσα. ϑ΄.ΒΔη2 Ῥγδοκοεῖς 

οἴχηται.. οὐδαμοῦ ἧ, ἴῃς 45: σγοχαβ ΟἸο5ΕἿν 

ΑΒΘ ὈΪΠηρ οὐδαμοῦ ἔτι ἦ 7.ϑῖ ρον δηὰ 

Ῥεΐηρ ταρεδίεα νογϑαϊϊῃ δὲ 84 Ἑ. Βιυῖ 
(15 Ξυθδϑεαυθηί τερϑι ἰο ἢ ΘΕ 5 ΤΕΔ}]Υ̓͂ ἴῃ 
{δεῖν ἰανοῦσ, οτα ϑοκγαΐθβ 15 ἜΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ 

τοίου ἴἰο (6 Δρρυεῃεηβίοη ΨΏΙΟΝ ἰ5 
υἱϊοῖδὰ Βεσα δηά ψΒοἢ [6 565 ἴο 
αν Ὀεδηῃ ἰυ]16α ἰο τορι. Μογβϑβονοσ 1ξ 
(656 νψοσάς δα οὐ εά {6 τ γί οὗ 

ἴ.:6 δοῃΐθῃσα [4115 Ἰδτηθηί ὉΪγ.  ἄρτθα 
σῖἢ ΗἸ βομὶρ ἴῃ βυθβροοίίηρ διαφθείρηταί 

τε καὶ ἀπολλύηται ἴο Ὀ6 (6 ἰπίσυαάοτβ : 

16 ψοιάβς δῖ βυρεγῆυου δηᾶ ξυβρὶςὶ- 
ΟΥΒΙῪ {κὰ ἃ ρἷοβϑ. 

12. παραμνθία47] “τεαβουγαηοε᾽. (Εὶ 
118 Ὁ ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 
παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς ἅμα δ᾽ ἐμαυ- 

τόν, Απὰ 566 δ νΜΝΜέλγαορις 200 Α, Ζατῦς 
710 Α, 773 Ἑ. 

ὡς ἔστι τε ἡ ψυχή] Νοίες {μαΐ [μετα 
δῖς ἵνγο ἀἰϊξμπος ρῥτοροβι οηβ ἴο Ὀ6 
ΡῬτονδᾶ, (1) (Βαξ [δε 5οὺ] εχὶβίβ ἰὴ Ηδάςδϑβ, 
(2) [μαι 56 85 δου {165 δπα 1 [6]Π]σόῃοα. 

18. κωμῳδιοποιός)]ὶ, Νοιν Ὠειδηαϊηρ 
[Ὡς θη αγ ἰτεαϊσηθηΐ οὗ Αὐβίορῃδῃδβ ἰῃ 
[ῃς δγγεβοσίμῦε ἯῸ 566 ἴῃ “442οἷορ» 18 Β 

[0]1. ον ἀξορὶγν Ρ]αΐο γοβθηῃθα [ἢ αἰίδοῖκβ 

μή Οο 

-»»-ττὐ τὸ 

ἰ« ..- 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

εἴη, ὡς ἀδολεσχῶῷ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 
εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. 

ΧΥ͂. Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτ᾽ ἄρα ἐν “Αἰδου εἰσὶν 
[2 4 ’ “Ἁ 4 ἢ φ Α 

αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὔ. παλαιὸς μὲν 
φ 3 ’) “ { 35.ϑβ Ἀ 3 ’ 9 ’ 9 “ 5 οὖν ἔστι τις λόγος, οὗ μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, 

καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων᾽ 
καὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων 
τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἷ ψυχαὶ ἡμῶν ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν Ὁ 

καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ 

ΕΠ Ὸ δἰ τα δῦ Ῥσγόσθϑθθα ρείψεθῃ [86 1ἰνἱῃρ 
διὰ ἴῃε ἀεδά, να 566 οὔϑ 5 ἢ Ῥσόσαβ5 

ἴαϊκα ῥ]δοθ Ὀεΐοσε οὔσ ἐγεβ; ἰδὲ ἱἱνίησ' 

Ῥδ855 οὐὸσ ἰο [ἢς ἀφδάᾶ: 1 [δῇ παίυσε᾽ 5 
ὍΟΥΚ 15 οὶ Πεῖα ἰοξς ἱποοιωρίεῖθ, [μοτα 

ταυβὶ Ὀ6 ἴΠ6 οἴου ὑσόοαββ ἴπδί γε ἄο ποί 

566, δηᾶ [πε ἀεδά ρ455 Ἤνδὺ ἴο [86 ᾿ἰνϊηρ. 

Α γεῖ 5.γοῦροσ οομασιηδίίοη 15 {μἰ5: ἀϊά 
411 [ἱηρθ χανε ὶ ἴῃ οὴς ἀϊγοοίίοη δρᾶ 
Ο͵Ὲ [ἢ 6 ΓΘ 50 σαΐσσῃ, 1 [86 Ἔπᾶ 4]1 ᾿ἰνίησ 
Τρ νου ἀϊα ἀπά τοπγδῖη ἀθδά, δηὰᾶ 

116 σου θὲ 5] ον ἀρ ἴῃ ἀδαίῃ. 

Βυΐ 1{ 1 Ὀς τὰς [Παΐ 5ου}}5 σοείαση ἀραίη 

ἔγοτῃ [86 ἀδδά, [Π6Ὺ τηυβὶ Ὀ6 οι ΏοΥα 

δῇεσ {πεῖν ἀερασγίαγε ἔγοτα ἴ[ἢς Ῥοὰνγ ; [οΥ 
ΠΕΥΔΙΉΪΥ 1 (ΠΟΥ Ρῥεγιϑηθα υἱΐετϊγ, [ΠΟΥ͂ 

οουἹᾶ γοΐυσῃ ἀραΐῃ ΠΟ ΤΊΟΤΪΘ. 

Ὗγε δανε βεῖβ. οὔβς δὶ οὗ [6 ἢτεί 
βίαρε οὗ (86 δυριτηδηΐ, Ὡ]ΟῺ 15 σΟΙΏΡΪ6- 

ταθδηϊεά ὉΥ (86 Ιπέογθησα ἰγοσα σϑιϊηϊ- 

βόθῆσε [Πδὶ [0]]ονγβ. [ ἰ5 ἔσὰθ, [15 ἀσρὰ- 
ταθηΐ οὗ ἀνταπόδοσις τα] 165 (86 δηΐθ- 
Ὡδίαὶϊ οχίςίθηοα οὗ ἰ(ἢ6 βου, Ὀσὺὶ ἰἴ 15 

υἰϑθαἃ Σ]ΔΙΏΪΥ 85 ον ἄάθηςσε οὗ ἢδῚ οχίβίθηςσα 
αἴϊεσ ἀθαίῃ, Νοίβ αδἷβο [μδί 1 ργονϑβ ὡς 

ἔστιν ἡ ψυχὴ ἐν Αιδου, ποὶ ὡς δύναμιν καὶ 

9 ἢ φ που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, 

τηδάς Υ ἴῃς σοτηεάϊδηβ ὉΡΟῺ ϑοϊκχγαίαβ : 
οἷ, ἐβρθοῖδ!ν [λ6 τεΐίθσεηος ἰο (δε Οὐρμας 

Ι. ἀδολεσχῶ] ἘΡοΪ5, αυοϊςἃ ἈἘΥῪ 
ΟἸγτιρίοάοτγοβ, ς8115 ϑοκτγαίες τὸν πτωχὸν 
ἀδολέσχην, ἀιὰ πο ἀουδί ἰξ ννὰ5 ἃ ἔδανουτ. 

ἴῖ6 ρῖῖμεῖ τι [86 οοταὶς ροείβ. 
δᾶς δἀορίεα [δ τγοσχά, ΔΡΡΦΥΘΏΓΥ ἴῃ 5, Θοσ 
ἀεπαηοο; δηὰ ψδοσονοσ ἀδολεσχεῖν, ἀ- 

δολέσχης, ἀδολεσχία οοουτ ἰῃ (ῃς ἀϊ4- 

ἴοριιε5, γγὲ ΔΥ Ὀ6 τε ἴῃ ἴειτὴ 15 Δρρ] θά 

ἴο [86 ρεηυῦπα ὈΙ]ΟΒΟΡΘΓ, 
ΠΟίδΔΌΪΕ6 ἰηθίδῃμος 15 δοὝλξεξ 225 Ὁ, ὙΏΘΙΘ 

ἴῃ 5εεϊηρ [ἢ βορηἶδὶ γα βία Ὁ]6 ΠΡΟᾺ 

ΒΟΠΊΘΏΟΑΔΥ ὙΕΙ͂ κὸ Θοκτγαίθβ ; σοιῶρδυα 

ἴοο 7 εασίείς 105 Β, Ο, Ῥάαεώγεξς ὡσόρ Ε 
(νβετα 56ὲὲ σ Τβομιρβοπβ δατηϊσαρ θα 
ποί6), Ογαένίμδ 4018, 2 Ω7ΡΉΦΏΖΟΣΣ 1385 Ὁ, 

Μεῤωδἧῥε 488 Ἑ, δ οέϊοις 2900. Β. 
βίσιοί τρεδηϊηρ οὗ [86 νγοσά ἰ5 [Αἱ τν ρίνεῃ 
ἴῃ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦ- 

"ο Ο---72 Ὁ, 42. χν---ΧΥ]]. 

585 ἰμαΐ (ἢς 508}5 οὗ ἴῃς ἀθαα σοτηα δος. 
ἴτοτα Ηδάθβ δηὰ ᾿νε δραϊη οὐ θδυίῃ. 
Ἴμαῖ [15 Ὀε θοῦ 15 σραϑοῦδῦϊα 6 ΤΏΔΥῪ 

σας ἴῃ ἴδε (ΟΠ ον Ωρ τγὰγ.. ΑΙ] παίυσα 
5ῆονγδ [86 ρσαπουδίζοῃ οὗ ορροβὶίε ἔγοχμ 

ΟΡΡοβῖίε; ἴππ5 φυβαίθσ δύΐῖϑεθ ἔγοιῃ 1655, 
ὍΟΙΘ6 ἔγοιῃ Ὀείίοσ, 5 6, ἔἴσομλ 5] Οννοσ. 

Απᾶ Ῥεϊννεθῃ βαοῖ οὗ βιο ἢ ραΐτα οὗ ορ- 
Ῥοβιίθβ ἴῇοσα ἂῦὲ ἔχ Ῥσοοδϑβϑεβ, οὔθ ἰῇ 
εἰἴμοσ ἀἰσεοῖοη ; 25 θείαι ρυθαίεσ δηά 

1655 ἃῖὸ ἱποζθαβθα δηᾶὰ ἄδθοσϑαϑθ, πὰ βιτηϊ- 

ΔΓ Ῥζοσδϑβθθβ Ὀεί ἜΘ ΕΥΘΙῪ ΟἴΠΟΙ ῥΔΙγσ. 
ΤΒετζείοσε βίηος 16 δηά ἀξδί ἀγα σι οἢ ἃ 

Ραὶτ οὗ ὀρροβίίεϑ, ν6 5141] ὀχρεοὶ ἰο μπά 
4 

4. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος] 
Ἡετοάοίαβ 11 123 βίαίεβ ἐμαί ἰῃς Εργριίδηθ᾽ 
θειανοά πὰ ἴ6 :τητ)οτίδ ΠΥ δηα ἰσδῃ9- 

[ ταϊσταϊϊοι οὗ 86 5οὰ], δῃὰ δαᾶάᾶβ : τούτῳ 
τῷλόγῳ εἰσὶ οἵ Ελλήνων ἐχρήσαντο, οἱ μὲν 

πρότερον οἱ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν 
ἐόντι" τῶν ἔγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα οὐ γράφω. 

Ἡς ἀουθι168ς τείεσϑ, 85 ατοίθ βαυ5, ἴο (8ε] 

Οτρμὶς δηά Ῥυιῃαροόγοδῃ βεοίβ ; ἰο ΨΒΟπὶ 

ΙΏΔΥ Ὀς δά ἀςα Ετηρεάοκ]αβ. 
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ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γίγνοιτο ὅτε οὐδαμόθεν ἄλλοθεν 

γίγνονται οἱ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων' εἶ δὲ μὴ ἔστι τοῦτο, 
ἄλλου ἄν του δέοι λόγουι͵ Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ 

τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων, ἢ δ᾽ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥᾷον 

μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζῴων πάντων καὶ φυτών, καὶ ξυλλήβδην 5 
ὅσαπερ ἔχει γένεσιν, περὶ πάντων ἴδωμεν, ἀρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται 

Ἑ πάντα, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει 
ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον 
ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ἄρα 
ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνε- το 
σθαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίου. οἷον ὅταν μεῖξόν τι γύγνηται, ἀνάγκη 

5. ἀλλὰ καὶ κατὰ ζῴων πάντων καὶ οσοιχείηρ, Ψ8116 (πὸ οἴδοσ γένεσις 15 ἔτοΙᾺ 

φντῶν] Ιι 15 ἔτις, Ἃ5. ΟἸγιηρίοάοσοβ τθ-ὀ ἴδε παίυτε οὗ [πΐηρβ θεγοῃά οὐσ οὔβεσνᾶ- 

ΤΆΔΥΚΒ, [παὶ γα οδηποί ΠΌπι (815 ρατίϊσι. [100, ΜῈ ΤΏΔΥ ἰηΐεν (δὲ (Π6 ἰδὲζεσ α͵50 
Δ βϑηΐθῃοα ἱηΐοσ τὸν Πλάτωνα πᾶσαν οοσουβ ἐπουρἢ ψχῈ σδπηοί ρεγοεῖνα 1. 
ψυχὴν ἀθανατίζειν. Βιϊ Ξἶποα ΟἸ ΩΡ. 11. τοῦ αὐτῷ ἐναντίου] 1 566 0 
1165 ἐμαὶ Ρ]αΐο ἀϊᾷ ποῖ Βοϊὰ 411 βδοὺῦϊ Ὡδοάϑϑιὶν ἴἰο τοαά αὐτῷ ἢ Ζ. ἔτοπι 
ἴο Ὀ6 ἱπηπιοτίαϊ, 1ΐ ΣΔΔΥ Ὀ6 45 ΜῈ11 ἰο ρΡοῖηξ Βαϊίεσ᾽ 5 σοῃ]δοΐασα. 
Ὀαϊ ἰμαὲ μὲ ἀϊά; οἴ, λαφάγμς 245 6, μεῖζόν[]Ν ΤῊς τ8ὲ οὗ [ἢς σοτηραγαίϊνε 
ἐΜοχδονεσ ἃ ρίδποα δἰ ΔΩΥ͂ ρϑϑϑδρα ἐοβῆορ ττουρβουξ ἀφηοίεβ ἐπαὶ (π6 σοπάϊ οῃ 

- Οὗ τηδ θιρσυοΒοβὶβ (6. ρ. Ῥλαφαάγμξ 240 Β) 5 (86 τεβϑ! οὗ ἃ γένεσις. ΑὟ 6 5881] ῥγ6- 
Ψ11 5ῃον ὺ5 (παΐ Ρ]αΐο γγὰβ ποῖ 50 ἱγζὰ- | ΒΘΏΓΥ 566 [δ6 δρρ]!οαίίοη οὗ {μ1ῖ5. Τα 

. ἸΟηΔ] 85 ἴο ἄθηγ ἱτημγοσία! "γ ἴο [6 βου]5ὶ ροϑβίεϊνα, ἰῇ βυσἢ ἰεττηβ 85 μέγα---σμικρόν, 

, οὗ Ῥαδϑίβ, Ψ Ἀ116 οοποράϊηρ ἰξ ἴο ἴδοθε οὖν, ταχύ---βραδύ, [μουρὴ [μεθα 411] δχρσβϑβ 

᾿ΤΊΘΗ; δηα 7 γιεαδες 77 Α [01]. Ῥσονεβ [αὶ ΓΟΪΔΟΏ 5, 1Π1 1165 Π0 56] Εσοραγάϊησ τοὶδ- 
6 νγᾶβ ῃοΐ 50 πηβοϊθηῆς 85 ἴο ἀταν ἃ [ἴοη. γε πιυβί {πογεΐοσε 86 [86 σοτῃ- 
1 βατά διὰ ἔδλϑβι 1ἴπθ6 θείναεῃ δηΐπιαὶ δηᾶ ἱ ραγαίϊΐνε ἴο ἀεηοίς ἃ τεϊδίοῃ Ῥείψθθῃ 
Ἰ νϑρϑίδθϊε 1186. ἵνγο ϑυσσαβϑῖνα σοῃάϊοηβ οὗ [ῃ6 58πὴ6 
) ΤΏ ἴῃεὲ ῥγεβοηΐ ραϑβᾶρε ΡῬαίο ἀρρεδὶβ “δες. Βιΐξ ΔΩΥ͂ ροβίἄνε ψΏΙΟ Ὡροδ8- 

ἴο ()6 ὉΠΙ ΟΥΤΆΝΪΥ οὗ πδίυτο. 1ὲ [88 ΒΑ ΠΥ ἱρ] Ἰοα ἃ τεϊδίΐοῃ οὗ οπς δηᾶ [86 

ῬΓΈβθηςα οὗ ἃ ρίνθ Ἷσοῃμαϊπίοη ἴῃ ΔῺΥ οὗ 881:26 οῤ]ϑθοΐ ἴο 156]{ ἴῃ Δηοίμου σοπαϊ το ἢ 

[86 γιγνόμενα 5 [ἢ6 ταϑα] οὗ 4 γένεσι, Μολ]ὰ δῆϑγεσ υπὲ [ῃ6 βαῖὴθ ῬΌΓΡΟΒΘ ἃ5 

ἴς τηυκί ὈῈ ἃ γένεσις ἴτοτῃ ἰῃ6 ορροβὶϊδὀ ἴμ6 σοτηραγαῖδνθ. ὅθ ἃ ροβί[νε 8 
ςοπαϊοη, ΏΕ͵α 5 ἢ Δ Ορροβίΐα δχιϑίβ : δοίυδιυ πηά ἴῃ ἴμ6 ννοτᾷ τεθνηκός, Μ ὨΪΟΝ 
1 α τσ μᾶ5 Ὀδοοτὴς οοἱά 1 τησϑί Βᾶνβ Ἰορίσα!ν ἐγ ρ]165 ζῶν δ5 ἃ Ῥσζενίουβ σοἢ- 

Ῥδοὴ ψάστῃ δῃᾶὰ 50 ἔοσίῃβ, Ὗε οὔβεσνεα ἀιίοῃ οὗ [86 ορ͵εοῖ. ἸΤὨμογείοσο ψβδΐανοσ 

ΤΩΟΥΘΟΥΟΣ [δῖ ἴῃ 411 ἰηϑίδησοσ ἔθοσα οχῖϑξ βθΠΟΓΑ ΒΔ ΈΟΣ γγ6 Θϑί ὉΠ 150 Ὀείνθεη μεῖζον 

γενέσεις χὰ οί ἀϊγεοξίοηθ, ψΒΘησΘ γα ---ἔλαττον, θᾶττον----βραδύτερον ὅζε., Ἠο] 5 
ἰηΐοσ (παὶ αἰξεσηδίίοῃ 15 ἃ ἰδ οὗ παίυσε. ροοᾶ αἷθϑο οὔ ἔῶν δηᾶ τεθνηκός. Απὰ 
Αμπά 5ἴπος γε 566 ἰῃαΐ (Π]5 ἰδνν 15 ἴῃ ἔοσοαθα ϑδίῃοα ψὰ δθῖγτα {πᾶΐ Ὀδίσγθθη ΘΥΘΙῪ ῥδὶγ 
ἴῃ 411 οα865 ΨΒΙΟ. [41] Ὁπάοσ ΟἹ εχ- οὗ [Ππ686 σοιηραγαίίνος ἔνοὸ γενέσεις Δ Κ6 
Ῥεϑβηςθο, 1 15 ἕδὶσ ἰο δϑϑυῦπηθ ἰπαὶ 1ἰ 15 'Ώ φΐδοσθ, [μοσχϑίοσε Ὀδίνγεθη ζῶν δῃὰ τεθνηκός, 
ἴοτοα ἴῃ 811 οἂδθβ ῬῬΏΘΙΘ ΟἿΣ δχρουίθσηοα Ὀαϑίἀθςς ἴ[ῃ6 γένεσις (δαὶ ψῈὲ 566, νἱζ. 

[1115 υ5. Αοοογάϊησὶν ἤθη Ὀοΐσοεη ἃ ἀποθνήσκειν, ἴῃεγζα ταδὶ ὈῈ δῃηοίποσ γένε- 

ῬΑ οὗ ορροβιίεϑ νγὰ οὔβεῖνε οὔς γένεσις σις ἰπαἴ γννὲ ἀο ηοΐ 566, νίΖ, ἀναβιώσκεσθαι; 



[71 

που ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι; Ναί. 
Οὐκοῦν κἂν ἔλαττον γίγνηται, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον ὕστερον 71 

ἔλαττον γενήσεται; "Ἔστιν οὕτω, ἔφη. Ἰζαὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου 
τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρον τὸ θᾶττον; Πάνυ γε. Τί 

5 δέ; ἄν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἂν δικαιότερον, 
ἐξ ἀδικωτέρου; Πῶς γὰρ οὔ; ἱἹκανῶς οὖν, ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτε 
πάντα οὕτω γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα; Πάνυ γε. 
Τί δ᾽ αὖ; ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων 
πάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ 

1ο ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρον πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον Β 
μείζονος μὲν πράγματος καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, 
καὶ καλοῦμεν οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναί, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι καὶ 
θερμαίνεσθαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν 

18 ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνε- 
σθαί τε αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἑκατέρου εἰς ἄλληλα; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. 

ΧΥ͂Ι. Τί οὖν; ἔφη, τῷ ξῆν ἔστι τι ἐναντίον, ὥσπερ τῷ ἐγρη- Ο 
γορέναι τὸ καθεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί; Τὸ τεθνάναι, ἔφη. 

20 Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται ταῦτα, εἴπερ ἐναντία ἐστίν, καὶ 
αἱ γενέσεις εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πώς γὰρ οὔ; 
Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν συξυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, 
ἐρῶ, ὃ Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις" σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. 
λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν 

25 τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, καὶ Ὁ 
τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρθάνειν εἶναι, τὴν δ᾽ ἀνεγεί- 
ρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Λέγε δή μοι καὶ 
σύ, ἔφη, οὕτω περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ 
ζῆν τὸ τεθνάναι εἶναι; Ἔγωγε. Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί, 

80 Ἐξ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον; Τὸ τεθνηκός, ἔφη. Τί δέ, 

ΤΆ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἱξ τὰ τὲ ἴο βῦρροβε ἴμαὶ ἰῃε ορεσγδίίοῃ 
οὗ παίιγα 15 υπΐοσηι. ὍΤδα σου ραγδῦνεϑδ 

ἰῃ ἔαλοϊ 5ῆονγ υπάεσ ψμδὶ οἰτουτϊηδίαμοοϑ 

γενέσεις ἰΑἾκα ΗΪδςα, 1.6. θεΐτγεθ ορροβὶΐα 

σοΟΠἀΙΠΟἢ5 οὗ ἴμ6 58τὴε [Ὠΐηρ. 
14. κἀν εἰ μή] 1.6. [Π6 ῥτοσεββαβ οχίϑί, 

Θύθ ἴῃ ἴῃοβε οαβθ5 ΕΘ 6 πᾶνε ΠῸ 

ὭΔΠ165 ἴο ἀαβοῦῖθα ἴθ. Τδα τριμηχεηΐ 
5 [δὶ ψψεσα ἴμοτε Ὧὸ δ᾽ϊοσηδίίοῃ οὗ ῥζο- 

οα5565 ὅἵἷἕῪνη 5ῃοι]ἃ μαναὰ 411 (ἰηρβ αἱ 1αϑὶ 

βίδ  ἸΟΠΔΙῪ ΟἹ ΟὨς 5:4ε οσ ἴπ6 οἴδιοσ. 

16. ἐξ ἑκατέρου] 5.ἤδη2 Ὀγδοϊκοῖς [8δϑς 
ΟΣάΒ: (ΠΟΥ ἃζὲ ποῖ ἱπάδθθα ᾿δοθββασΥ 

Ῥαΐ ἴῃ6 ῥ᾽εοηᾶβθιῃ β5δεῖηβ ἴο τὴς Ρ]αἰοηίο, 
δῃὰ {μαῖν ΟἸ 5510) δοσίουιϑγ ἱτηραὶγα (ἢ 
τἈγί τα. 

22. ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ] ϑοϊκιταίεβ ρυτ- 
51165 ἴη6 5δῖη8 ρἴδῃ ἴῃ ἵοϑ Β [0]]. καὶ μή 

μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος 
ἐμέ. 

ῃ -ἀᾷἷκΊοήεη.-  ΌῸῸῸ  --....-Ὁ 
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ἡ δ᾽ ὅς, ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ; ᾿Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολογεῖν ὅτι τὸ ζών. 
Ἔκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ξῶντά τε καὶ οἱ ξῶντες 

Ἑ γίγνονται; Φαίνεται, ἔφη. Ἑ ἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν 
“Αἰδου. "Ἔοικεν. Οὐκοῦν καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ 
γ᾽ ἑτέρα σαφὴς οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, 5. 
ἢ οὔ; Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, «οιήσομεν; οὐκ 
ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ χωλὴ ἔσται 
ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποθνήσκειν ἐναντίαν τινὰ 
γένεσιν; Ἰ]άντως που, ἔφη. Τίνα ταύτην; Τὸ ἀναβιώσκεσθαι. 
Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαι, ἐκ τῶν τεθνεώτων το 

72 ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι; Πάνυ γε. 

ὋὉ μολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων 
γεγονέναι οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων" τούτου 
δὲ Ν ες , ἮΝ ἣ ᾿ } Ψ 3 δι δ κ᾿ “.“ 

ΟΡ Τος ἱκανὸν που Εεὐοκει Τεκμήριον εὐνᾶὺ Οτὰέ' ανώγκαῖϊον Τας Τῶν 

τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι. Δοκεῖ τε 
μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἀναγκαῖον οὕτως 
ἔχειν. 

ΧΥΠΙ. Ἰδὲ τοΐυυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως 
ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀνταποδιδοίη τὰ 

4. ἐκ τῶν τεθνεώτων] [Ι{ 15 ΠΟΟΟΘΘΔΙΎ ἃ ἔδνοῦγ οὗἁὨ ἱταπηουίδ γ 15 Ὀαβαά ; νἱζΖ. (μαῖ 
ἴο ΤΟΙΔΘΠΡΟΓ ἴἢ6 Ἔχασὲ 5686 οὗ ἴῃς ἔψο ἰ (6 βύπὶ ἰοίαὶ οὗ ϑρίσγιὶ 15 ἃ Ἵοοηῃϑβίδῃξ 
ΟΡΡοβίίεβ, δοοοσάϊησρ ἴο 186 ἀεδηϊίοι [ αυδηϊγ. Ρ]αΐο δὰ5 561Ζθβὰ ὑροῦ [μ]5 
δίνϑῃ ἴῃ 64 Ο καὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, ἵ Ῥτϊποίρ!ε οὗ “΄σοῃβοσναίξοη οὗἩ ἘΠΟΥΡῪ ̓  85 
χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὲ τῆ ΟἿΪΥ ταίϊομδὶ τη ποά οὗ ἀείξηάϊηρ [Π6 

καθ᾽ αὑτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ἰμαεπίτα ἘΠ} } οὗ 50] : 6 μᾶ5 δρρ!]ϊἰθά 
ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν ἴο 5ρῖτἱϊ [6 ἀχίοτῃ ὙὮΙΟῊ ῥσενίουβ ΡΒ 11ο- 
αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἶναι. ζών ἴῃδῃ 15 ἃρ- ΟΡ 6Γ5 ἰαϊα ἀοννῃ ἴοσ πγαϊίοσ ; 85 Απᾶχᾶ- 

ΡΙἰοα ἰο 50} δηά Ῥοὰγ υπὲϊεά, τεθνηκὸὸῤ βΌΓΔΑΒ ΘΧΡΓΘ5565 ἰΐ, γιψώσκειν χρὴ ὅτι πάντα 

ἴο 500] ἀπά Ὀοάγ δϑυπμάοσ. Α νοΙῪ 5ἰτηῖασ οὐδὲν ἐλάσσω ἔστιν οὐδὲ πλέω" οὐ γὰρ 
τι56 οὗ ἴδε ψογὰ ἐῶν ἰβ ἰο "»Ὲ ἔουπὰ ἱῃ | ἀνυστὸν πάντων πλέω εἶναι, ἀλλὰ πάντα 
Θορῇ. Οεά. Οοἱ. φρο, οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν | ἴσα αἰεί. ϑ᾽τ ]αΥγ (Π6 πύκνωσις καὶ 
πατρὸς [ ψυχὴν ἂν οἶμαι ζῶσαν ἀντειπεῖν ! ἀραίωσις οὗ Απαχίγηεηςθ, [πΠ6 ὁδὸς ἄνω καὶ 
ἐμοί. ΤὨδ 501] οὗ [,δἷοβ 15 θυ δίη!Υ ποῖ [ κάτω οὗ Ηδγακ]οἰΐοβ, (6 σύγκρισις καὶ 

τεραγάεα 85 οχίϊηςί, ἱμεσείοσε ξῶσαν οδῃ ἰ διάκρισις οὗ Ἐτηροάοκ[εβ, 411 ᾿τρ] δὰ ἐπδξ 
ΟἿΪΥ τη “1 ἰξ τεϊυσπεα ἰο ῬοαΙν ’ γένεσις γγ͵ὼΔ5 ποῖ ογϑαϊίοῃ οαΐ οὗ ποίδίηρ 

τ ' σαν απ πὶ ππ-ΦὋφΞ 

Ἰ16᾿. ᾿ Βαΐ ἃ Ῥδϑβίηρ ἴτοπῇ οἹδ ἔοσιῃ ἰηΐο δῃοίμοσ.. ᾿Φὠ 
12. καὶ ταύτῃ] 1.6. ΟΥ̓ ἀεδιηοηϑίταϊοη ΟἿ Ατϑίοι]β περᾷ. Ἐ νὶἱ τοόεῇ 23 τὸ 

85 ΜῈ11 ἂς ὈῪ ἰγαάϊοη ; οἷ, 70 6. γὰρ μηθὲν ἐκ μὴ ὄντος γίγνεσθαι πᾶν δ᾽ 
14. ἐδόκει] 70 Ὁ. ἐξ ὄντος, σχεδὸν πάντων ἐστὶ κοινὸν δόγμα ! 
18, ἰδὲ τοίνυν οὕτως] [ἡ (5 ομαρίεν [ τῶν περὶ φύσοως. 

τε Βαγα ἃ βἰαϊοηθηὶ οἵ (6 διηδαμηθηῖὶ 19. εἰ γὰρ μὴ ἀεί] “ἴον 1 [Πδτ6 σγεῦα 
Ῥτίποὶρα οα ψὨ οι ἠοῖ ΟὨΪΥ ἴῃς ἰοσεροίΐηρ ποῖ ἃ ρεγρεῖιδὶ σοσγεβροηάβηος θεΐψθθῃ 

δισυτηθης Ὀαΐ 411 ῬΙαϊο᾽ 5 γτεδβοηΐῃρ ἱπὀ [Ἃς ἴΜῸ ἴῃ ρσεηδγαίίοη, 151 δ5 1ξ [ΠΥ τὰ- 

Ν: »" 



6 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἕτερα τοῖς ἑτέροις γυγνόμενα ὡσπερεὶ κύκλῳ περιιόντα, ἀλλ᾽ εὐθεῖά Β 

[72 

ς ᾽ ᾿ [οὶ τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ 
9 ᾽ ΄ 

ἀνακάμπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, οἶσθ᾽ ὅτι 
[4 σι ω 4 “ 

πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη καὶ τὸ αὐτὸ πάθος 
Δ ΄- 5ἂν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα; Πῶς λέγεις ; ἔφη. Οὐδὲν 

χαλεπόν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω" ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ κἀαταδαρθάνειν 
μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσθαι μὴ ἀνταποδιδοίη γυγνόμενον ἐκ τοῦ 
καθεύδοντος, οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντα πάντ᾽ «ἂν» λῆρον τὸν ᾿Ενδυ- 
μίωνα ἀποδείξειεν καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα 

το πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, [καθεύδει»]. κἂν εἰ συγκρίνοιτο 
μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ ἄν τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου γεγονὸς 
εἴη, ὁμοῦ πάντα χρή, ματα. ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε Κέβης, εἰ ἀπο- 

θνήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ ζῆν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, 
μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώ- 

τ σκοιτο, ἄρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ 
μηδὲν ζῆν; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ Ὁ 
ξῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐ πάντα καταναλωθῆναι εἰς τὸ 
τεθνάναι; Οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά 

μοι δοκεῖς παντάπασιν ἀληθῆ λέγειν. Ἔστιν γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, 
ἐφ 3 Α ΄ ἣ ΄ΝὋΝ “ ε ΨΆ 8 ἣ δὰ 9 

40 ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα οὐκ 
ς ἴον ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ ἀναβιώσκε- 

νοϊνοά ἴῃ ἃ εἶγοΐθ᾽. ΟΟΡΕ. ἀνταποδιδοίη 

5 ἤοῖο ἱπίσϑηϑείίνο, 85 ἰῃ Αὐσςίοιϊθ ρηφφο7. 

χὶ 3470 32 ὡς δ᾽ ἐκεῖ χάλαζα, ἐνταῦθα 
οὐκ ἀνταποδίδωσι τὸ ὅμοιον. (, Ὅεϊον 

72 Β. 
1. εὐθέά τι] ὙΤὨΐβ οὗἨ σουγβα ἱπ|- 

ΡΙΪε5 ὕαὶ με σἰγαῖσμξ [ἰπς 15 βηϊία, ἱ. 6. 

ἴμοσα 15 ηοί δῇ ἱμάεβηϊίζα συδηί οὗ 5ουϊ 
1 οχἰβίθησθ, ΠΟΥ δῇ ΤᾺ 5 ἢ 501}}5 Ὀ6 ογεαίβα 

ουξ οὗ ποίῃίπρ. Ρ]δαίο μὰ5 ἰδκθὴ [ΐ5 
τηθίδρβοσ ἔγοτα [δε δίαυλος δρόμος. 

4. τὸ αὐτὸ σχῆμα] οοτηρατε ΄σέ- 
γε 245 Ὁ ἢ πώτα τε οὐρανὸν πᾶσάν τε 
γένεσιν συμπεσοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε 

αὖθις ἔχειν ὅθεν κινηθέντα γενήσεται. 
8. πάντ᾽ ἄν] 1 Πᾶνε [ΟἹ]ονγοα 5. ΔῃΖ 

δΔηαᾶ οἴμοι ἰπ ΞΡ Ιγίηρ ἄν. ἀποδείξειεν 

σου ΒΑτάὶν βιαηὰ ψίϊβους ἱἰ, βἴπος τῃς 
ΒΡ] 6οἱ οὗ φαίνοιτο 15 ἀϊβεγοηῖ. Ζ. οὔχῖβ 

ἼΦ 
1ο. [καθεύδειν]ί ΤΙ.15 βϑεῖὼβ ἰο Ῥὲ ἃ 

οἷοΞ5, δηᾷ 11 γγὰβ σοῃἀειηηδαᾶ ὈΥ ΠΟΡΓοα: 
[86 οὐϊίοτβ Βόουγονοσ γοίδὶῃ 1. 

12. ὁμοῦ πάντα χρήματα] Τῇε ὁμοιο- 
μερῆ οὗ Απαχαροταβ, ᾿πθηϊε 1 ΠΌΤΟΥ 
διὰ ᾿ἱπῆηι 6 }}7 αἰν51016, σγοῦα ταϊχεᾶ ἴῃ 

ἔοσγωϊθθς σοηδπιβθίοη ὑη{1] νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ 

διεκόσμησεν. 

ι6. ἐκ μὲν τῶν ἄλλων] 1.6. ἐκ τῶν μὴ 
τεθνεώτων, 45 Ἡεἰμλάογί κΞαν. [τὰ ζώντα 

γος ἀοιϊνοα ἔχοιῃ ἃ σόβοῖνα δίοσε οὗ 

εχἰβίθησθ ψῖοἢ μδᾶ ποῖ ραϑβθα [Ὠγουρἢ 

16 δπὰ ἀδαίῃ, ἰῃ {ἰπιθ [015 βίοσε ψουἹά 

ῬῈ εοχῃαυβίθοαἃ δηά 411 ὈῈ δρβοσθεᾶ ἴῃ 

ἄδαϊῃ. ΤῊῺΘ σοηγοζβα ἰ5 οἰδιθα ἰὴ εῤκόϊε 

όιι Α τοῦτο μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτως͵ 
ἐχέτω. εἰ δ᾽ ἔχει, ἐννοεῖς ὅτι [αἱ ψυχαὶ] 

εἰ ἂν εἶεν αἱ αὐταί. οὔτε γὰρ ἂν ἐλάττους; 

γένοιντο μηδεμιᾶς ἀπολλυμένης οὔτε αὖ! 

ἡλμῖοι εἰ γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀθανάτων πλέον' 
ἴγνοιτο, οἷσθ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ θνητοῦ γίγνοιτο 

καὶ πάντα ἃν εἴη τελευτῶντα ἀθάνατα. 

σ 

" 
ζ ιν 
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σθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν 
τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι. 

ΧΥΙΠ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ᾽ ἐκεῖνόν 

γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ 
λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει 5 
οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ 

1. τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι] 
Αἤον ἴδθε ογᾶς ἴΠῈ6 τη55. Βᾶνὲα καὶ ταῖς 

"μέν γ᾽ (οΥ μὲν) ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι ταῖς δὲ 
κακαῖς κάκιον. ΤΉ ἱποοῃβεοαυςηςα οἵ (5 
βίαρία ᾿ηἰογροϊδίίοη 15 50 σίαγίηρσ [8401 

Βαανα εἸθοϊθα [ἢ6 οἴακα ὈοάΠΥ ἔγοσῃ [86 
ἰαχί : 15 ΔΓ ΒΟΥ, ῬΏΟΒΘ ΠΠΘΙΔΟΤΥ 15 ΒΟΟΣ 

ἴμδὴ ὶβ Ἰορῖίς, νγὰβ ἀουθεβ5 ῥγοιηρίθα 

ὉΥ 63 ὁ πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς 
κακοῖς. ΤΠδ ψοχαβ ἀγὰ σεϊαιϊπθα Ὁγ Ηδοσ- 

Τδῃη δηᾶ [ἴῃς Ζύχοη δἀϊίοτβ, Ὀγδοϊκειθά 

ὉΥ Θιδι] δῦσα δηα ΘΟ ῃ ΔΖ. 
2 Ἐπ-ὴ6 Ὁ, οὐ. ΧΥΣΕ}--χχὶ, ΚοΡα5 

οὔβοσναβ [δὶ δῃοί μεσ 1ἴπὸ οὗ δχυριμιεηί 
ἰοηᾶς ἰο 580Ὼὼν ἰῃδί ΟἿΣΓ 5οιἷβ ἃσε 111- 
τηοχίαὶ, [Ὡς [ΠΘΟΥῪ ἰῃδί ᾿δασγηϊηρ 15 ΤΘΙ.]- 

Ὠΐδοθησα. [{ αυξβίοηϑβ ᾶ.Υ6 ΡΤΟΡΕΙ͂Υ Ραϊΐ, 

[86 τίρδξ δηϑύγεῖβ δῖ εἱοϊτθ, βου ηρ 
(αὶ ἴδ Κηον]εᾶρσεα βουρξ οχίϑῖβ ἴῃ [Π6 
τηϊπά οὗ [ἢ6 τεβροηάοῃΐ ; ἃ5 γγχὰ 566 ἱῃ [86 

0856 οὗ ρεοιμείσιοαὶ γαῖ δ8. ΕῸΣ [δ6 
βδ(ἰΞςίδοϊίοη οὗ 51: πηη)145 ϑοϊισαίος δ ἄς [Π6 
ἔο]οσίηρ ἀεταοηβίσαϊοη. ἘΘυἰ ἰϑοεηοα 

να ἀεῆπα 85 τϑοδ  ]ηρ' ἴο τη βοηθοί ]ηρ 
ἍῸ [ΟΣΟΙ Κπὸν Ῥυΐϊ δᾶ ἰοτροίίοῃ. 

ΕῸΥ ἰηθίδηοθ, ἃ ἴΉονεσ οἡ βϑεὶπρ ἃ ἵγῖτὲ 

τὨϊηκ5 οὗ Ὠἷ5 Ῥεϊογεὰ ψ8ο πιϑϑὰ [δ ἱγτε ; 
ΒΙΓΩΙΪΑΥΙΪΝ ἃ Ῥιοίαγε οὗ ἃ [Κ1ὲ ΟΥἩ ἃ Ποσβ6 
ΤΩΔΥῪ τουλϊῃα υ οὗ ἃ τηδῃ, ἃ Ρἱοΐατε οὗ 
ΘΙΙΏΤΩΪα5 ΙΏΔΥῪ ΤΟΠΙΪ Πα τιι5 οὗ ΚαΡαβ, ΟΣ 

ΒΆΔΙΪΥ ἃ ῥἱοίασε οὗ ϑίγητηϊαϑ ΤΩΔΥῪ τοηληά 
5 οὗ Θἰτωπ)αβ Ὠϊη56] : 50 (δὲ νὰ 566 
ΤΟΙ ἰβοθηοθ ΙΔΥ δὲ εβεοίεα οἰ Σ 

ἀϊσθοιγ οἵ ᾿παϊγεοῖΐγ. Νον ἴ ἰἰ 15 εβεοίϊεά 

ἀἰχεοῦν, [μαι 15, 16 τς οδ]εςϊ να ῥεοσγοεῖνα 

15 5 ΠΏ}1ὰΥ ἰο (δαὶ ΜΟΙ 1ἴ ο41}5 ἴο οὔγ 
ταϊηπάβ, γα οδηηοί [41] ἴο ποίϊοε ΒΟ ἔὰσ 

1:6 τεβϑι  Ὀ]δῆος 15 αχαοῖ. ΕῸΣ Ἐχϑηρὶο: 

γὲ αϑῆστη ὑπαὶ ἔΠ6 γα 15 δὴ ἰάεδα οὗ θαυ}, 

ὙΓΙΟΣ 15 σ4116α ἴο ΟὟΥ τη θ ΌὈΥ Οὐγ Ρ6Γ- 

σοΡοη οὗ 56 η510165 οἢ ἀσὸ ἐα8]. Τῆδϊὶ 
1ηϊ19 ἰἸάφα ἰβ βοιιθί ίηρ ἀϊδίϊηος ἔγομὶ (ἢ ς 

δ4018] Ξ5ΘΏ 510 65 15 οἶθΑγ ; ἔοσ [ἢ 6 56 ῃ51065 

ΙΏΔΥ ἈΡΡΘΟΑΓΙ 6414] ἴο ομδ οὔβεσνεσ, υῃ- 
6408] ἰο δποίδευ; Ῥυΐ ἀρουΐ [86 ἰάδα οὗ 
ΘαυΔ ΕΥ̓͂ πο ἀϊδβεγεημοθ οἵ ορίῃίοη οδῃ 

αχίϑί, ΝΟῊ ψὸῪ δῖα ἴο οὔβοενε (ῃαΐ 1] 
56 Ώ51016 δαυα]β ἀρΡρθᾶσ ἴο 5 85 [4]]1πρ' 
βδοτί οὗ [ῃς βίδηἀασά οὗ ἀρβοϊαῖε θαυ], 
ὙὨΙΟὮ Ῥ]ΔΙΉΪΥ 5μονβ δαὶ οὐγ Κπον]θᾶρα 
οὗ δοβοϊυϊε δαυλὶ 158 ὈΥΪΟΥ ἴο ΟΣ Ρϑῖ- 

ςορίϊοῃ οὗ ἴῃ6 5Ξθηβ Ὁ 165. Απηά ψῃοσϑαβ 

(1) (μὲς βεῆβα οὗ ἀββοίθῃοῦ ἴῃ [ἢ 6 56} 510165 

Ὧδ5 Ῥθθῇ ργαβθηΐ 50 ἰοῶρ 835 γα μάνα δὰ 
ΔΗΥ͂ ρῬετοθρίϊομβ οὗ ἴβεσω, (2) Οὐγ ρεύοερ- 

[ἰοης οὗ (θὰ ἀαίας ἴτοτῃ [86 τηοτηθηΐὶ οὗ 
οὖσ Ὀιγίμ, 1 ΠΟΥ ΔΌΪΥ [Ὁ] ἰδὲ οὐ 

Κπονϊεάρα οὗ ἴῃ6 ἰάδα σητδὶ Βανα Ὀδοη 

δοαυϊγοά Ῥεΐοστε οὐσ Οἰσγί (75 0). Νον 
(δἰ οὗ οουγδα ΔΡΡ]165 ἴο 811 1ά6α5 δα να] } 
8ἃ5 ἴο (δαὶ οὗ δαυδιγ. ϑίποο ἴδ τα 
ᾶνα οδιαϊηδά {Π15 Κπον]εάρε, ἔπο αἰΐοσ- 
δίνας Δ΄’Ὸ ΟΡΘἢ : ΕἰἴΠῈΥ ἯἮ ἀ΄ῖ6 ὈΟΤΏ ἴῃ 
[11] ροββεββίοῃ οὗ ἰΐ δῃά τείδίη 1 [σου ἢ 
116, οὐ γε ἴοββ 1ξ δὲ Ὀἰτί δῃά ρυδάθπδ!}γ 

τεραΐη 1{Ἁ, Ὧδε ἤτοι τησβί Ὀὰ αἰδηββεᾶ 
οπ [815 στουπά : ἱ ἃ τοδη Κηοῦβ ἃ ἰμἱηρ' 

Β6 οδῃ ρὶνε δὴ δοοουηΐξ οὗ ἱΐ, θαΐ τε 566 

(δὲ ταθῃ οἀηηοῖ σῖνα 8 δοοουηΐ οὗ [ἢ6 

Ἰᾶάθαϑβ: ἰξ Ὁ]ονγβ ἰδθα παὶ [86 βεοομά 
ΔΙϊοσηδίῖνο 15 ἴτῦ6; τὸ ἴοβθα δἰ, δηά 4]] 

Ἰεδγηΐϊῃρ 15 Ὀὰΐ {π6 ΤαΟΟΥΕΙΥ οὗ ἰ. Απά 
Β'ποθ ΟἿΪ 501115 σεγίδιηἷυ ἀἰὰ ποῖ δοαυΐϊσγα 
τηῖ5 Κπον]εάρε ἀσυσίηρ τοῖν Ὠυσηδη [116 

[ΠΥ τιυβί ἢανε ραϊηοά 1{ Ὀεΐοσα οὐ Ὀἰστίἢ 
δηὰ αἱ Ὀιγτ ἰοβί 1, 

ΤΒΟ ατριπαθηΐ ἔτοτη ἀνάμνησις ῬΙΟΥΘΒ 
[86 οχίβίθποα οὗ ἴδ6 5οι] Ὀείοσε Ὀἱτἢ ; 

[9 ΞΡΡΙεθηηρ ἀνταπόδοσις ΜΏΙΟΒ 15 
ΟὨΙΘΗ͂Υ υϑεά ἴο 5ῆοννγ ΠΕΣ οχίβίθησα δε 
ἄφαϊῃ. Μοζϑονεσ ἀνάμνησις βῆονν5, Μδαϊ 
ὠὡνταπόδοσις ἀϊὰ ποῖ, (δι [86 5ου] δύναμιν 

καὶ φρόνησιν ἔχει ἀρατὶ ἔτοταῃ (ἢ ὈΟΑΥ. 
4- ὃν σὺ εἴωθας] ΤῊΪϊΘ τιιβῖ ποί ὃς 
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μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνῃσκόμεθα' τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ 
ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι. 78 
ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατον ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι. ᾿Αλλά, ὦ 
Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις : 

δὑπόμνησόν με' οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. νὴ 
μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, 
ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσιν πάντα ἡ ἔχει' καίτοι εἰ μὴ 
ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί 

τ᾽ ἦσαν τοῦτο ποιῆσαι ἐπεί τοι ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ Β 
το ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτε τοῦτο 

οὕτως ἔχει. Εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, 
σκέψαι δὴ τῇδέ πή σοι ἂν σκοπουμένῳ συνδόξῃ. ἀπιστεῖς γὰρ 
δή, πῶς ἡ καλουμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν; ᾿Απιστῶ μέν σοι 
ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι παθεῖν 

15 περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης 
ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι καὶ πείθομαι οὐδὲν μεντὰν ἧττον 
ἀκούοιμι νῦν, πῇ σὺ ἐπεχείρησας λέγειν. Τῇδ᾽ ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὅς. α 
ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἴ τίς τε ἀναμνῃσθήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο 
πρότερόν ποτε ἐπίστασθαι. Πάνυ γ᾽ ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν καὶ τόδε 

40 ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνά- 
μνησιν εἶναι; λέγω δέ τινα τρόπον τόνδε' ἐάν τίς τι [πρότερον] 

δὰ 
ἀν 

τερατάρα δ5 {τ|6 οὗ (δ6 ὨἰΞίοτὶς ϑοῖγα- 
.68. 

7. ἂαν τις καλῶς ἐρωτᾷ] 
ἀοτγοβ᾽ Ἔχρ᾽δπδίϊοη οὗ καλῶς ἄσϑογνεβ ρεῖ- 
Ρεϊυδίίου : ὀρθῶς καὶ Πλατωνικῶς καὶ μὴ 
Περιπατητικῶς καὶ μὴ βωμολόχως. Ῥ]Δίοῖβ 

νἱοννα Ψ111 Ὀ6 Ὀεδὲ υηδετβιοοα ὈΥ͂ σοσηρδῖ- 
ἱηρ 7Κεαείεέμε 140 Α---151 Ὁ ὙΠῸ Δ οῤμόϊις 
518 8Β---Ὁ, 

9. ποιῆσαι] 1 δανε (ΟἸ]ονγεὰ ΘΟ ΔηΖ 
ἷπ δἀορίϊηρ Ηἰτβορ 5 ετηεπἀδοη. 1 

οαηηοὶ ὈοΙΐονα ἴῃ σι οἢ ἃ σοηβίπιοι Οἢ ἃ5 

οἷοί τε ποιήσειν, ἀπ ἠοΐ ᾷ κἰηρὶς ἰηβίδησς 

145 ὈδεῺ δὐάδιοεςα ἱῃ 115 ἀείδηοθ. Τδ8 
ἴαςϊ [δαὶ κινδυνεύειν βοτηδ 65 15 [ΟἹ] ονγεὰ 
ὉΥ ἴδς διυσε ᾿ΔδηΣνε 15 φαϊΐα ἱσσεϊενδηί. 
Ζ. αῃὰ 5:1. δανε ποιήσειν. 

ἐπεί τοῦ ὅο Ἠεϊπάοσεέ ἴον ἔπειτα, 
ΤῊΐς βεθῦβ ΔΌβοϊ αἰ εἶν τοαυϊγεὰ ὈΥ (ἢς 
56Ώ56 : ΒΌΓΕΙΥ (Π6 σεοιηςίσ 8] ἀδιηοηϑίσα- 
{ἸΟῺ5 Δ΄ΓῈ τηδϑηΐ ἴο ἔιγη15 δῃ ἰηξίδησα οὗ 

Ὑ8αὶ Κοῦεβ 85 7051 Ὀδοη βαγίηρ, ποῖ 8ῃ 

δα! θη] ρίςοα οἵ ἐυϊάδησε ἴοσ ἀνάμνησις. 

ΟἸγταρίο-. 

Ἡ. Θοδβυνάς δ85 τοὶ ἴο 54  δραϊῃηβί 
Ἡεϊπάοτέ δηᾶ ἔοσ {πὸ νυϊραία ; 01 [6 
ΟΟΡΘΠΟΥ οὗ ἢἷς ἀγρυηθηΐ 15 ἢοΐ Ρσόροῦ- 

κἰοηδία ἰο 115 Ἰθησίῃ. ἔπειτα 15 τεϊαϊηοά 
ἘΥ Ζ. 81.. δῃὰ ϑοῃδῃζ. 

τὰ διαγράμματα] τοδί οτηδίῖοαϊ ἀ14- 
δσιδίβ. ὙΤῃδ ἱπίοιτορδίίοη οὗ (εξ 5'ανθ 
ἴῃ Μέρηο 82 Β [01], 15 οὗ σουϊϑα ἃ οᾶϑ6 ἴῃ 
Ῥοϊηϊ. 

Ιο. καφηγορεῖ ΘυΡ)]οοῖ ἴδ βατὴς 85 
οἵ ἄγῃ: ἴ Ὧδ5 Ῥθ6θὴ ϑυρρεοΞκίεα (πα κατη- 
γορεῖ 5 ἱτηρειβοηδὶ, Ὀὰϊ ἴἤοῖα 156 ποῖ ἃ 
βῃδᾶον οὗ Δ ΠΟΥ [ῸΓΣ 5ΌΟἢ ἃ ι.56. 

14. παθεῖν] τη585. μαθεῖν, ΜΕΪΟΙ 5. ταὸ- 
ἰαἰπεᾶ ὉΥ ΥΟΒΙτΑΌ δπὰ ἀείδηἀοὰ ὉὈὉΥ͂ 

ΘΟ. Βαΐ παθεῖν 15 80 το το ἢ 
Ῥοϊηϊοα δηὰ (6 αἰϊαγαίΐοῃ 185 5ὸ 5] Πρ, 

ἴΠδὲ 1 Βαανα [Ὁ] ονγεά Θομδη2Ζ δῃά τηοβί οὗ 
[86 Ἰαΐον δαἀϊΐοΥῦβ 1ἴπ δἀορίίηρ ἰἰ. “1 ἀδϑῖσε 

ῬοΙβοΟΊΔ] Ἔχρογΐεμος οὗ ἴΠε νοῦ (Ὠησ τ 
ἅτε (ΔἸ κΚίηρ δου". 

21. ἐάν τίς τι [πρότερον] Τί 15 ΡοΞβ5'- 
ὉΪς ἰο ἀείεπα πρότερον, 5ἰησε [ἢδ ῬΘΙΟΘΡ- 
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ἢ ἰδὼν ἢ ἀκούσας ἢ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο 
γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, 
ἄρα οὐχὶ τοῦτο δικαίως ἐλέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἔννοιαν 
ἔλαβεν; Πῶς λέγεις ; Οἷον τὰ τοιάδε' ἄλλη που ἐπιστήμη ἀνθρώ- 
που καὶ λύρας. 
ἴδωσιν λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε 
χρῆσθαι, πάσχουσι τοῦτο' ἔγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ 
διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο δέ ἐστιν 
ἀνάμνησις" ὥσπερ καὶ Σιμμίαν. τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνε- 
μνήσθη, καὶ ἄλλα που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ Δία, 

Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι: 
μάλιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ χρόνου 
καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί 
δέ, ἢ δ᾽ ὅς" ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν γεγραμμένην 
ἀνθρώπου ἀναμνῃσθῆναι, καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον Κέβητος 
ἀναμνῃσθῆναι; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμ- 

74. μένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνῃσθῆναι; Ἔστι μέντοι, ἔφη. 
ΧΙΧ. ἾΑρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα συμβαίνει τὴν ἀνάμνησιν 

εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπὸ ἀνομοίων ; Συμβαίνει. ᾿Αλλ᾽ 
ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμιμνήσκηταί τίς τι, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον 

ἰἴΐοη τηυδὶ ργεοθάδ ἴῃ τοταϊηϊδοθησθ. Βαυῖ 

ἴΠμογα 15 πὸ ροίΐηϊ ἴῃ [Πϊ5, απὰ ἴδε νοτά 
βθοῖηβ ἰὸ Βᾶνα οσζερί ἴῃ ἔτοιῃ πρότερόν 
ποτε ἐπίστασθαι δΌονο. 

4. ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ] ΤῊ]Ξ 15 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ [86 δαυ]οβὶ τηθηοι οὗ ψμδΐ Πδ5 
Ῥδϑὴ ῆονσι 5'ποα ΤΟ ΟἾΚ6 85 ᾿Δββοοϊδίϊοι ὁ 

ἰάεα5΄. (Οοιηραῖα Αὐϑίοια περὶ μνήμη 

καὶ ἀναμνήσεως 11 451 τό, ψΏοΙα ἢς τὸ- 
ἤπαβ ὕροῦ ἰδ 51:Π|01|6 οἰαϑβϑιβοδίΐοῃ οὗ 

ῬΙαῖο (ἀφ᾽ ὁμοίων καὶ ἀνομοίων) ὉΥ 5ἰατίϊηρ᾽ 

1π6 βεάπθποα ἀφ᾽ ὁμοίου καὶ ἐναντίου καὶ 
τοῦ σύνεγγυς: Ὧδ 6415 ἴοο ὙΣ [6 Ῥτο- 

0685 85 8} δεῖ οὗ νο]ἰοη. 

132. ἐπελέληστο] Οὐοτηρατο ἰδ ἀεἤηϊ- 
ἰἴοῃ ἰῃ Ζατυς 732 Β ἀνάμνησις δ᾽ ἐστὶν 

ἐπιρροὴ φρονήσεως ἀπολειπούση:. 
16. οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἰδόντα] ΤῊς 

οτάδσ ἴῃ ἩΔΙΟ (656 1105 ταῖς ἃγα 
διτδηροά βεοτηβ δὶ ἢχϑί βρῃϊΐ βίσγαηρε. ΕῸΣ 
Ἰηβίεδα οὗ ψοχκίηρ ὉΡ ἔτοτῃ [ἢ6 ϑἰ ΤΡ ΟΣ 
Δῃα τόσα ἀϊγεοὶ οᾶ565 οὗ δεδοοϊδίοη ἴο [Π68 
ΤΏΟΓΘ ΟΟΙΏΡΪοχ, Μὰ μάνα, 85 ἰΐ ΨΕ͵Θ, ἃ 

ἀεβοθηάίηρ 50 416: 11 15 5υΓΕΪΥ ΤΊΟΤΘ ΤΟ-᾿ 
τ ΔΙΚΌ Ϊο [ῃδὶ [μα ρῥἰςίυτε οὗ ἃ ἵγτε 5ῃου]ά 
ΤΕΙΩΪηα υ18 οἔἴϑοιης ρδγ ου]γ Βυτηδη Ῥοϊηρ 

ἴμδῃ ἰμδαὶ ἃ ρἱοίυσε οὗ ϑἰτηπηας μου] 
Το ὦ τ5 οὗ [πὲ ᾿ἰνίηρ Θἰτησηῖαθ. Βυΐ 

[86 Ἔχρ Δ δου 15 5: Ρ]6, 1 γα ΣΕΙΏΘΙΏΡΟΣ 
μον Ρ]αῖο ἱπίθης ἰο ΔΡΡΙΥ ἢ15 δῃδίορυ. 
ΤῊ Ῥαγίίουϊατβ, Ὁ ΒΟ γα δῖα σο- 

Πώς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἶσθα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν καὶ 

15 

40 

τηϊηἀοά οὗ ἰΠ6 1465, Ξἰδηά ἴῃ τς (δα. 

581η6 ταϊδίϊοῃ ἴο [Ὡς 4685 85 ἴῃ6 ραϊηϊθά 
ΘΙ 5 ἴο [86 το] ϑἰτησηῖδϑ : ἤθῆσα ὮΥ͂ 
[815 διγαηρειηθηΐ οὗ ἢ15 ὄἼχϑζωρὶεβ ῬΙδΐο 
ΘΙΏΡΔ51565 ἜΧΘΟΙΥ ἰδ Τρμΐ ἔοσηι οὗ ἰδ ς 
ΔΩΔΙΟΡΥ͂. ΤΙ 15 οὔς οὗ ἴδῃ ἰμπουβδηά 
Ῥιοοῖβ οὗ ἴμ6 δϑιοηιβμηρ σΑΥ 1] 655 οὗ 
ῬΙαϊοῖβ τὶ ηρ. ΑἾδβο ἴὲ 15 ψόσίῃ ποιϊοίησ 
ἰμαἱ ΑΙ Πουρὰ ἴῃς τεϊδοι Ὀεΐνγθεῃ ἰἀθΑ5 
διηά ραζίϊου]ατβ 5 ἰῃ ἴῃς άσεάο, 85 ἴῃ (ὃς 

Κεῤωόῥίε, 5111 υπάοῆπεά (566 τοο Ὁ), [5 

Ῥαββᾶσε αἰϑ! ΠΕ} ἐογεϑμαάονβ ἴμ6 ἀοο- 
{πὸ οὗὨ μίμησις, ὨΪΟΝ 5 ἐἀνοϊγοᾷ ἴῃ ἰῃς 

Ῥλιεόης απὰ ΖΊριαδη:. : 

19. εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων] 45 ἴῃ ἰῃς 

ἝΩ 



ὅ 

10 

“προς 

80 ΠΛΑΤΩΏΝΟΣ - [74 

τόδε προσπάσχειν, ἐννοεῖν εἴτε τε ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιό- 
τητὰ εἴτε μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμνήσθη ; ̓Ανάγκη, ἔφη. Σκόπει δή, ἢ 
δ᾽ ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν πού τι εἶναι ἴσον, οὐ ξύλον 
Χέγω ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ 
παρὰιταῦτα πάντα ὅτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἴσον φώμέν τι εἶναι ἢ 
μηδέν; Φώμεν μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς γε. ἮΒ 
καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ ὃ ἔστιν ; ἸΙΠάνυ γε, ἦ δ᾽ ὅς. Πόθεν λαβόντες 

αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην; ἄρ᾽ οὐκ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἣ ξύλα ἢ 
λίθους ἢ ἄλλα ἄττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν, 
Ψ 4 ᾽ 4 ᾿ σὰ ἕτερον ὃν τούτων ; ἣ οὐχ ὅτερόν σοι φαίνεται; σκόπει δὲ καὶ τῇδε. 
ἄρ᾽ οὐ λίθοι μὲν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντα τῷ μὲν ἴσα 

! . Ὁ , ᾿ 4  ις 3.ν ΔΎ ν φαίνεται, τῷ δ' οὔ; ἸΙάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν 

Ιαϑὲ δχϑῃρίς οἵ ἴ6 ργόνίοιβ οῆαρίθεσ. ἰῃδθῖα νγὰβ Ῥᾳΐ οὔβ 50] ἰῃ [6 ὑηΐνοτβα 
Ἐδιληΐδοθηοα οὗ [ἢ6 ἰἄδας ὈΥ̓͂ τηεδῃ5 οὔὀ ἰἴο Ποϊὰ σοῆνϑῖβδα ψὰ ἰμ6 οὐἴογ σου. 

{μ6 ραχίου]ατς 15 ἀνάμνησις ἀφ᾽ ὁμοίων. ΘΌΓΕΙΪΥ (815 15 αὐ σηθοσθββαῖυ. ΤῈΘ 

ἡ. λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην] οχίξίεποα οὗ ἃ σομῆϊοϊ οὗ ορἱπίοῃ 15 βα- 

ΤῊΪϊ5 ἄοοβ ποῖ τηϑδῃ ἴμαὶ (86 Κπον]εᾶσρε οἱδηΐς ἴο Θϑιϑ Ὀ]15} (86 ἀϊβογεηος Ὀεΐναθη 

οἵ ἴΠπ6 1ά6δ ἰ5 ἀοσίνεά ἔγοσι [με ρατγίϊου]ατθ, {πὲ ρατίουϊατο δηὰ [86 1ᾶ6Α : ἰῃ ἴΠ6 οᾶ568 
ὙΒΙΟΝ 5 ἴῃ 115617 ᾿τροβϑῖθ]ς δηὰ 5 οοῦ-ὀἑ οὔίῃα Ἰδἰευ ΠΟ 5 ἢ σοΟμΗ͂ϊοὶ ἀοα5 οὐ οδπ 
ἐγδάϊοίοσυ ἴο 75 Β: Ὀυϊ ἴδε Κηονϊεᾶρθα εχῖβί, τοτὲ δ85 ἱῃΈ ΟΣ τ5. Βιρροχί δῃά 

[μαΐ νψγὲ ροββεββ οὗ ἴῃ ἰάθα 5 αγακοηθά 15 ΟἸ ΤΉΞΥ δῇοσ ἐνίοτε. 
ΟΥ̓ [με ρΡεϊοορέοη οὗ ἰδ6 ραδυουϊδτβ. 12. αὑτὰ τὰ ἴσα] ΤΗΪΐθ ΘΙ 5. ΓΔΠΡα 
ἔννοια ἰ5 ἴῃε τόσα δοσυγαία ψοζά ὑβεὰ ρῆγαβα [85 ἃ ρ874116] ἴῃ 2») ΦΜΣΟΣ 120 Β 

Ἰαΐογ οὔ. ΟἿ γ4 ὁ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόη. εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ ὅμοιά τις ἀπέφαινεν ἀνό- 

κάς τε καὶ εἴληφας. ΤΈΣ 5ἰπι|]6 οὗ ἰῃα μοια γιγνόμενα ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἂν, 

ΑΥΪΔΙΥ ἴῃ 7 Ζεαείείες 197 Ὁ σου ποῖ Ῥὲ οἶμαι, ἦν. Ιῃ ἴπ6 ργεβεηὶ βδββᾶρβ νϑυῖουῦβ 
αδαρὶ Ποτὲ : Κηονεάρε οὗ ἴδε ἰάεα ἰβ οὐσζσζ εχρίδηδίϊομϑ Βανα Ῥθεῃ ρίνεῃ : (1) [Παΐ οὗ 

Ροββεββίοῃ, πὶ ἰξ ἰβ ποῖ δοίπδ!ν ἴῃ οὐσ ΟἸγπρίοάοτοβ, (μαὲ {πὲ Ρ᾽ σαὶ τερσαβεηΐβ 
στάβρ πῈ}} αὐνδκεηβά ὈΥ͂ ἀνάμνησις. (ῆ6 ἰἄεα δ ἐπουρμὶ ΟΥ̓ 56 ΓΑ] τη 5 ; 

το. σκόπει δὲ καὶ τῇδε] ΤῊΣ [0110 - [Π15 18 δἀορίεα ὈΥ̓͂ ποδί σοπητηθηξαίοῦϑβ : 

ἱῃρ᾽ Ξαπίθμοος Δισηϊϑῃ ῥσοοῦ οἵ ἴῃς ἰπ46-ὀ (2) (δαὶ 1 τεργεβεηΐβ [88 14θα 85 Ἵχϑῆι- 

Ῥεπάεπι εχίβίεπος οἵ ἴῃς ἰάεα; ἰπ, 74 Ὁ Ρβεὰ ἴῃ βθνεσαὶ βεῖβ οἵ βαιαὶ ραγιίουαγϑ; 

Ῥερίης [πε ργοοῦ ἐμαὶ οὖσ ἱκωονϊεᾶρε οὗ ἃ ἰοίμϑ ἀρργοχίτηδίεβ [88 νἱεν οὗ Θοβποίάοσ, 

τηυβὶ βᾶνα Ὀθθ ῥἵίου ἰο οὔἵγ οὐβεγναίΐοη [πᾶΐ αὐτὰ τὰ ἴσα τηεδῃ5 {πε βερᾶγδίε ἰ46θα5 
οὗ ἴῃς Ραγίϊου αγϑ. οὗ Ἔἐ4ι4] ἰΙορβ, εαπαὶ βίομεβ ἄς. Βαϊ ψῆο 

11. τῷ μέν] 950 Θοθδη2 ψἱ τ Β. ΤῆΘ Ἔνεσ μεοδιά οὗ (δε ἰάθα οὗ δὴ δαῦδὶ ἰορὺ 

ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ τεδάϊηρ 15 τοτὲ μέν.. τοτὲ δέ, (3) Τοοοάευ] εἶπ βαρροβαβ {παὶ αὐτὼ τὰ ἴσα 

ΒΟ ΘΟΒΙοἰοστδοῦοῦ ἀρρσοῦεθ οὐ ἴ 6 1ΔΘΔΠ5 ῬΘΓΘΟΥ δαυδὶ οὈ]εοίβ, δυο 85 

στουπὰ [μαὲ [μὲ ἀείεοιϊξνα βασι οὗ 6 οϑη 6 σοποεῖνεά Ραΐ ἄο ποῖ εχίϑβί ἴῃ πᾶ- 
ΡΥ σα 1415 ΔΡΡΘΔΙΚ 1 ἰδοῖσς ΒΟΟΣ ΠΡ {ο ἴτθ. Βυῖ [ϊ5 τηαῖζος ϑοϊκζγαίθβ δϑὶς "ὁ 

[)6 βᾶπη6 ΟὈΒΟΙΨΟΥ ΠΟΥ δα] ΠΟῪ υἢ- ἰΐηρθ, ψ  ῖοἢ ἐς ἀγῤοίλετέ βδοῖα ἴο γοῦ 

δαυλὶ]. χοῦ, αεᾶάες ἰακεβ [6 5ϑὴ6 δαμδὶ, βεαῖιὶ ἰο γοῦ ὈΠΕΛῸΆ] δ᾽ Ὀεβί 68 

νἱενν : “ΡΙαῖο ἰβ ποῖ σεαβοηΐηρ ἴοι ἴβαὀ ἰμεῖβ 5 ὴῸ ροΐῃξ ἴῃ [π6 ἱπίτοάυοίίοῃ οὗ 
γα εἰ οὗ ἡπάρτηοπίβ δπιοηρ ΤΏ ἢ βΈῈη6-ὀ μεθα ἱπιδρ᾽ ΠΑΥΥ͂ εαυ815. (4) Ἡεϊηάοτῇ 

ΤΑΙ : ἷθ ἀτρυχηοηίαίίοα Ῥτοσθθᾶβ δἃ5 1ξ β866πὶ8 ἰ0 πὲ ἴο σους ΤΩ ΟΝ ὨΘΆΓΕΓ τῆς 

ὡασσα, οὔδιαιβιπδυαναι, ----- 

πόνον 

' 

ἢ 
«. 
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Ο τε ἄνισά σοι ἐφάνη, ἢ ἡ ἰσότης ἀνισότης; Οὐδεπώποτέ γε, ὦ 

Σώκρατες. Οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ 
αὐτὸ τὸ ἴσον. Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν 
ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως 
αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας ; ̓Αληθέστατα, ἔφη, 

λέγεις. [Οὐκοῦν ἢ ὁμοίον ὄντος τούτοις ἢ ἀνομοίου; Πάνυ γε. 
Διαφέρει δέ γε, ἢ δ᾽ ὅς, οὐδέν᾽ ἕως ἂν ἄλλο ἰδὼν ὠπὸ ταύτης τῆς 

Ὁ ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, 
αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. Πάνυ μὲν οὖν] Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς: ἢ 
πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέ- 

τ. ΑΠοσ αυοίΐϊησ ἰὃςε 2 γηεερίσες δὴ ἰάδα οὗ δαυδι ΧΙ ΟἿ ἰ5 ἀϊΞιϊποῖ ἔστομι 
ν. Βε δάάς “τηυϊυἀϊπῖ5 υτηθτι5 δά θοῦ (6 ῬΑγ οι] αγβ : ποχὶ 6 5 δρουΐ ἴο 50 

ει ὴ ἢ ροίαϊ,, ᾳφαοπίδιῃη δεαυδὶτδιϊβ νὰ] ἰ(δαΐ οὖσ Κπον]εάρο οἵ ἴῃς ἰάδα τηυϑί πᾶνε 

ἐ ΒΙΠΆ Π ΔἸ η15 ποῖΐο ἤοὰ ὑπὰτὰ οοηίϊηοεῖ, ὈΘΘΏ ὈΣΙΟΥ ἴο ΟΣ οὐξεσγνδίίοῃ οὗ (6 ρδγ- 

564 δά ἄυο σετίε τείεσίασ᾽, ὝΝΒεΩ ΡΙαῖο ἐϊσαΐατβ, Βυϊ Ὀοίνεαη ἔμεβα ἔο πϑόεϑ- 

. 5 .κ8 " ἄοεϑ5 ἴδε [468 οὗ δαυδ! }} 5θθῖ εαὰ2] ΒΑΓΥ 15 ἰῃ ἢ15 ἀγρυμηθπῖ νγε δηὰ ἰηΐοτ- 
ΟΥ τπεαυα]}᾽ [86 ἔαρ] οα σοταραιίθϑοη ροϑββά δῃ ἱστοίδναηϊς τεσλδσκ ἰο {πε εβεοὶ 

οοταρεὶϑ Εἷπὶ ραγίοσοα ἴο 56 ἰῃς ῥἷυσαὶ ; πὶ [6 Ργροθββ 15 οδ]εὰ ἀνάμνησις ψὯ6- 
γοΐ [δαὶ δα {πη ἴἄογα δῖ τόσο ἰάορας ἰδοὺ [ἢ6 οδδοὶ οἵ Ῥετοθρίίοι 15 Π|κ6 ΟΥ 

οὗ ἐαυδὶν ἴπδῃ οὔθ, Ραΐ Ὀδσᾶυβα ἰο αϑὶς ὕ811κὸ ἴμῈ οὐ]αοὶ οὗ τειηϊηΐίβοαποθ [Ι͂ἢ 
ΒΟΟΣ οἠα [Ὠίηρ ἰ5 Θαιια] ΟΥἩ Ὡποαυ8] 5 ἰδ ῥγρβθηΐ οοηίοχί [μ6 τερϑαίθα ἄεβηϊ- 
ΒΉΘΕΣ Ποηβθηβα. Ηδ ἱπητηοαϊδίεϊυ Ἔχρίαΐης ἰίοῃ οὗ ἀνάμνησις ἰδ 5υ τε} Ροϊηϊ]6ες ; δηά 
[86 ἀπυβαδὶ ρἤγαβα ἰῃ ἴῃς [ο] ον ΐηρ σογάβ, ὍΟΥΒΘ [Π8} ῬΟΪΏ1655 15 [πὸ σε-ἰἰγοἀυοοιμ 
Ε] τηεᾶῃ, ἄοεθβ βαιδ]γ εἐνασ ἀρροὰσ ἴο οἵ [86 ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον : ἕος [μ6 τειαιὶ- 
γου ἱμεαυδ γ᾽" ΒΥ (δε ἔμπης ῬΙαίο δίβοθῃςα οὗ {πε ἰᾶδδ ὈΥ πιθδῃϑ οὗ [Π6 Ρδγ- 

ψτοίς [86 διγηερρέάος ἣς μδά ροῖ τὰ οὔ [ἰου]δτβ 18 ΠΘοθβϑαι! ν ἀφ᾽ ὁμοίου. 1 δῃὶ 
{8656 υπίοσίπηαίς ἰάδαβ οὗ σεϊαίίουιβ: ἔἕοσγ πμογείουῃβ οοχῃμεὶ)εὰ ἴο ἐσεαξ {πε σψοσάβ 
ἴῃ [86 ραββαρα αυοίεα Θοκτγαίεβ 5 ἰδίην ἀολνη ἴο πάνυ μὲν οὖν 85 δῃ ἰηἰεγρο βίο : 
ἴὰς Θδδυ]ον ἕοσαι οὗ [ῃς ἰάθαὶ [ΠΘΟΥΥ : ἀπά ἃ. σοποϊυβίοῃ δ μοῦ 1 βηᾶ ϑυβεῃ] 
ῬΙΟΌΔΌΪΝ 6 ἰδοῖα υδοεὰ τῇς ῥ]υγαὶ τοὶ Δηα Θοδιλιαξ ἤᾶνε 4150 αὐτὶ νεά. δίδ ]Ραυπι 

σπου [μ6 ἰμιεπίίοη οὗ ροϊηξηρσ ἴο [88 διᾶ5 8ῃ οἰδροσαίε ἀδίξεηαε οἵ ἴῃς ψογάϑβ, 
οοπιτδοοιῃ. το βυοῖ ἰἄδαβ ἰηγοῖνθ ὙΏΙΟΝ χοϊρηϊ ῬΟΘΒΙΌΙΥ μᾶνα ῬδΘῺ ΔΌΤΕ 
ΘΟΒΙοἰοστηδοῦοσ ἰακαβ αὐτὰ τὰ ἴσα ἰο 6 δϑ0σοαϑβῆι ἢδά πα υπάἀεχβίοοά ἴδε αἰ βΊ σα] γ. 
ἴῃς ρατχίϊουϊατα; Ὀαυΐϊ Ηἷβ Ἔχρίδηδίΐοῃ 15 ἱὰ σοί. ἀδάά65 (οὶ βονενοσ οὐ (815 Ρ85- 
ἐι56 1 νΕΥῪ υπϑαιϑίδοίοΙν δά τεαυΐγεβ Δὼὴ 8466) β ρροβίβ ἐμαὶ φραγίίουϊδυθ ΤΩΔΥ ζα- 

ΔΙτογαϊίοη οἵ (ἢ ἰοχί. Τοὐλμα ὃς οὗ οὐμεξ :ἀελ5 Ὀεβϑι ες (μδαὶ ἴο 
24. ταῦτά τε τὰ ἴσα] 1.6. ἴ6 οαυ2 ΨΈΪΟΝ ἐμ ν Ρεΐοησ. Βαϊΐ [ἢ6 ψ8ο]6 ἴοσοβ 

Ῥαχιϊουϊασϑ. οἵ [86 δχυριμηθαῖ οοτλθϑ ἔγουλ [Π6 ἕαοί (δὶ 
5. ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας] “γοῦυ [115 Κὶπᾶ οὗὨ τεπηίβοθηοα 15 ἀφ᾽ ὁμοίων, 

δανα τϑοδ δᾶ δηά ραϊποα ᾿; 566 οἡ 73 Ὁ. ἴοσ ἴὰ [815 οὔϑα δΔΙοῃε δὲ γὰ οοηβοίοιβ οὗ 
6. [οὐκοῦν ἢ ὁμοίον ὄντο!] ΕἼΟ «4 ἀείεοϊ ἴῃ [6 ταβοι Ὀδηοα (74 Α); δηά 

{πε Ραβϑᾶσεα δῃοϊοβεὰ ἰῃ Ὀσδοκοῖβ 1 ἤᾶνα οὐ σοῃβοϊουϑηε55 οὗ (815 ἀδίδοϊ 15 ΟἿΥ 5016 
ΟἰτοΥΪΥ [Α1Π|ςα ἰο εχίσαοίϊ ΔΩΥ τηδδηΐηρ. ταγζδηΐ ἴοὸγ ἰηΐεσγίηρ [Παΐ τὰ πλυϑὶ ἢανὰ 

Ῥ]αίο δᾶ5 1υ8ὲ σοτηρ[εἰοα ϊα ὑτοοῦ [βαὶ κηοόνηῃ (ἢ 4685 Ὀδίοσε νὰ ρεζοεϊνεᾷ [86 

6408] ραγίϊου]δγθ ΟΔΥΤΎ Ῥδοὶς Οὐγ ταϊπβ ᾽ ραγιουϊδτϑβ (74 Ε). 

Ῥ, 6 
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γομεν τοῖς ἴσοις" ἦρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ 
ὃ ἔστιν ἢ ἐνδεῖ τε ἐκείνον τοῦ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐδέν ; 
Καὶ πολύ γε, ἔφη, ἐνδεῖ. Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν 
ἐννοήσῃ, ὅτε βούλεται μὲν τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον ἄλλο 

5 τὶ τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι οἷον ἐκεῖνο, Ἐ 

ἀλλ᾽ ἔστιν φαυλότερον, ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν 
προειδότα ἐκεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ 
ἔχειν; ᾿Ανάγκη. Τί οὖν; τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, 
πέρί τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; Παντάπασί γε. Υ᾽ Αναγκαῖον ἄρα 

το ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον Τὔ 
ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, ὅτε ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτα εἶναι 
οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέρως. "ἔστι ταῦτα. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ 
τόδε ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναε μηδὲ δυνατὸν 
εἶναι ἐννοῆσαι ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ ἅψασθαι ἢ ἔκ τινος ἄλλης 

15 τῶν αἰσθήσεων ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω. Ταὐτὸν γὰρ ἔστιν, 
ὦ Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ 
ἔκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν 
ἐκείνου τε ὀρέγεται τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν᾽ Β 
ἢ πῶς λέγομεν; Οὕτως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ 

49 ἀκούειν καὶ τᾶλλα αἰσθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστή- 

μην αὐτοῦ τοῦ ἴσον ὅ τι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων 

ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν [ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ᾽ εἶναι οἷον 
ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ φαυλότερα]. ᾿Ανάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, 

1. ὥσπερ αὐτὸ ὃ ἔστιν] 9ι:. οὐάε [οσουηΐ 411 [8656 βεηβαίΐοῃβ 85 ἴῃ 6 βϑῃῆα 
ἴσον, ΜΈΏΪΟΝ Ζ. ὯΔ5 ὙΠ Μη Ὀγδοϊκείβ : αὶ [ (πἰηρ᾽: 88 15. ββονῃ ΟΥ̓ (6 ἐο]] ον ηρ 
[ἢ ψοσά ἰ5 δρβοηΐ ἴῃ ἴῃς Ὀεβί σηβ85. , Βοπίθῃσα: ῃοί, 85 ΝΔΡΌΟΣ βαγ8, “1 580 

2. ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου] “οὐ ἄοεϑς ἰΐ [411] (δ 58πὶε οἵ 81] [μ656᾽, 
βῃοσί οἵ {με ἰᾶδθα, [ῃδὲ 5 οὗ Ὀδίηρ 5ἰ γαῖαν 17. πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθέσεσιν] 

ἴο τ᾿, ΤΠΐβ ἰδ (86 τεδάϊηρ οἵ ϑοῆδηζ, ϑίποα 81] βεηβύοιβ ρεγοερίίοῃβ ἀο ἠοΐ σε- 
ΨΈΙΟΙ βθοῖηβ ααϊΐς 5815! ΟΊ ΟΥΎ ἀπά 5 γε -αἰπά υ5 οὗ δαυλ}}γ, Μδανὶρ ψου]ὰ ἰηβετὶ 
οἷοδβε ἴο [ἢ τω88. ΤῊΣ σομηπλοη τεδάϊηρ ἴσα αἴϊεν αἰσθήσεσιν, ΘΟΠΔῊΖ Ὀτγδοϊκοί5 ἔσον. 

5 τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι, ΜΈΪΟΝ 15 ἜΧΟΟ] οὶ Αραϊηϑί Ὀγδοκθίηρ ἴσον 1 νου] ὑτρὲ (μὲ 
56η56, Ὀπὶ μὴ 15 αἰτλοϑὶ ἀδδεϊϊαϊς οὗ δαῖπο- ἰΐ 5 ὑγεπηαίαγα ἴο ΔΡΡΙΥ͂ [6 ργεβθηΐ ἄσρτι- 
τῖγ. Μδάν!ρ σου] τεδά ἐκείνῳ τῷ τοιοῦτον ταδηΐ ἰο 411 ἰάεαβ : ἰμαὶ 15 βγβεί ἄοῃβ ἴπ 
εἶναι, “ἀοε5 ἴπαγα ἰδοῖς δηγίῃΐηρ ἰο [Δὲ 7560: ψΏ1Π6 [86 ποίΐοῃ οὗ δβαυ8]5 50 εἐχ- 

4υλ Υ οὗ θαΐηρ {π6᾿ : ἃ Βρεοΐϊτηθη οἵ σσεοῖκ οἱυβίνεὶυ βῆρτοββαβ οὔσ αἰϊθηίοη [Ὠχουρἢ- 
οοταροβί[οα Ἡνἰος οὴα που ἢοΐ ΣΑΘὮΪ ουἱτῃ6 ῥσγεβεηΐ οδαρίεσ ἰμαὶ Μαάνὶρ᾽β 
᾿τηραΐς ἴο ΡΙδίο. ΘΟ ΓΟ 5ΈΘ Ὼ5 Π6661655. 

5. τοιοῦτον εἶναι͵ῦῸ ΤἸὴδ τη55. δαά 22. [ὅτι προθυμεῖται ... φαυλότερα] 
σον, ΜΏΪΟΝ 15 Οἴθαυ ἃ σῖοθθβΌ ϑοῦδηὴζ ϑοθδῃΖ ξο]ονίηρ Ηἰτβομῖρ Ὀγδοϊκεῖβ {Πε56 
τειδίηβ 1 ] ὴ Ὀγδοϊκείβ. ψοσάβ : ΜγῪ [Δ βοὴ ἱμἀοροπ θη ἰδ ῖκα5 
Ι 15. ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω] 1 (Πα της νἱεν, ΤἼδ ΟὈ]δοἰΐοηβ ἴο [Π 6 πὶ ἃΓῸ 

-“- Ὁ “Ὁ 
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ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν 
Ο καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν ; Πάνυ γε. ἜἜδει δέ γε, φαμέν, 
᾿ σρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληφέναι; Ναί, Πρὶν γενέ- 
σθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εληφέναι. "Ἑϊοικεν. 

ΧΧ, Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέσθαι ἔχοντες 5 
ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεθα καὶ πρὶν γενέσθαι καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ 
μόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα 
τὰ τοιαῦτα; οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἴσον νῦν ὅ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ 
καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ 

Ὁ ὁσίου καί, ὕπερ λέγω, περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τὸ ὃ το 
. ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν 
ἀποκρινόμενοι. ὥστε ἀναγκαῖον ἡμῖν τούτων πάντων τὰς ἐπι- 

Ι δ [οὶ ’ 3 ᾽ Ν ἴον 3 ’ στήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι. "Ἔστι ταῦτα. Καὶ εἰ μέν 
γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ 

(1) [Πδὲ [Π6γῪ δῖε ἱστοὶ νηὶ δηᾶ ἱῃδρροϑῖία, 

(2) ἰῃμαὶ ἴῃ6 υὑ86 οὗ προθυμεῖται 15 τηοϑβὶ 

βίγσγαηρο. 1]]Υ δοσυ!εβοα ἴῃ [86 Ἰυάρτηεηὶ 

οὗ [ἢε5ε βοῇοϊαῖβ (πδαὲξ [86 οἷδιιβα 15. ἢ 
ὉΠ Π[6]]Πρσοηΐ ρίοβθβ ὈΡΟῺ ἐκεῖσε. 

3. πρὸ τούτων] 1.ε. Ὀεΐοτα ΟἿΓ ΡΕ6Ι- 
ςερ[ίουϑ οὗ εἰμί, μεαγίηρ, ὅζα. 

5. οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες] “1 [Βεη, 
Βαυὴρ τοςοϊνοα (15 Κηον]εᾶρε Ὀεΐοσε 
ἨὈὲ, ψνὲ εσα Ὀοσῃ ἴῃ ροβϑεβϑϑίοῃ οἵ [ἰ᾿. 
Α5 γεί ΡΙαίο 15. του νυ Ραςηρ ἴῃ 6 ο856, 
στους οὀχρσγοϑϑίηρσ δῃ ορίπίοη δροιυΐ 1ΐ : 

ῬΥΘΘΘΏΓΥ γα 584}} δηὰ (Πδὶ νὰ σψχεσα ποῖ 
Ῥοσῃ Ροββαβϑίηρ ἰΐ, Ἔχοθρί ἰῇ ἃ ἀοσχτηδηΐ 
βίαίθ. ὟὟε ΠΟῪ ΡῸ ΟὨ ἴο ΔΡΡΙΥ (δε τε - 

5.115 ραϊπεα ἴογῦ ἴσον 0 811 [86 οΥΠΟΓ 
ἰᾶθδ5.. 

10. ὅπερ λέγω] ͵υ5ὲ Δνονε, ξύμπαντα 
τὰ τοιαῦτα, 

οἷς ἐπισφραγιζόμεθα] “οῃ ψὨϊοἢ ψὲ 
βίδιωρ (ἢ σμαγϑοίον οὗ Ἔββεηοε᾽. ὃ ἔστι 
δ ῬΙαίο᾽β ἰθοβηῖοδὶ ἴειτῃ ἴο ἀδῃοίθ (6 

Θ5ΒΘΏ ΔΙ οὗ [6 1ἄθα8. Ῥίαϊίο ΠδνῸΣ 

ἀεβοοηᾶς ἴο ἔοιτηβ κ αὐτοάνθρωπος, 
ὙὨΟΝ 476 ΘΟΙΏΤΊΟΣ ἴῃ Ατϊϑίοιϊε : ἢ6 ψουἹά 
5ΔΥ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἄνθρωπος. 

11. ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ... ἀποκρινό- 
μενοι] 1.6. ἴῃ οἷ ἀϊα]οοίϊ 41] ἀἰδουββίοπβ. 
Τῆδ ΘΟ νΕΥΒΔΙΟΏΔ] τε πο νγὰ5 85 ἀΪ5- 
ποῦνε ἃ Ῥεου]δυν οὗ [6 ἔογπι δ5 ἴπε 

1Ιᾶῴθαὶ δον ψὰβ οἱ (ἢ6 βυδεοίδηος οὗ [ 

ΡῬ]αἰοἶβ ῬΕΙ]ΟΒΟΡΥ ; δῃά 50 ἱπΕτηδίου τ ' 
(88 ὕνγο ὁοοπηεοίοα ἰμδὲ διαλεκτική, Ῥτο- 
ῬΕΙ͂Ν “ἴδε 5οίεηοας οὗ ἀϊαϊοριιε᾽, τηθδηβ. 

ποίπίηρ 1655 ἴδῃ “(Π6 5οίθηος οὗ ἰάθαϑ᾽. ' 
ΤὨς ϑοκσδῖο πλεῖ μοά οὗ ὌἽχαπιϊπδίίοη γὰ5. ὦ 
ἀἰβι μον αἰπχεᾶ δἱ ορίαϊηϊηρ ἃ ἀδδηϊίοι 
ΟΥ λόγος οὗ ἴῃς οὈ͵εοΐ ἴπ πᾳυκριίοῃ ; ἀπά " 
[15 ἀεβηϊοη ψγὰβ Ῥεου Υ}} (ἢ6 ουἱ- 
σους οὔτ τοι ῃοᾶ, ῬΡ]αῖο, ἰῃ ἀδνοϊορίησ 

ἴῃε Ἰορίοαὶ σοηςσερὲ ἰηΐο ἃ τῃθίαρῃγϑιοδὶ 
Θ55 666, ΒΟΓΠΡΟΪΟΌΒΙΥ ργοβϑοσνϑά [6 τηειποά 
ὈΥ ὙὮΙΟΣ [Π6 ἔοσοῦ τγὰβ αἰαὶ πϑά. 

12. ἀναγκαῖον ἡμῖν] Ζ. δἀάςΞ εἶναι 
ὙἸ ΘΟΙ6 ΙΏ55. 

14. ἑκάστοτε] 1.6. “δῃηὰ ΙΓ δῇδεσ τὸ- 

σεϊνίηρ [ἃ γα ἤδνα ποῖ, πῃ ΘΥΘΥΥ ἰηβίδησα 

οὗ οὔἵὗγ ἀοΐϊηρ 50, ἰογροίίεη 1ξ,ϑ ψγὝα δῖα 

αἰνναγβ Ῥοσ ἴῃ φοββαβϑβίοῃ οὗ [815 Κποῦ- 
Ἰεάρσε δηά τείαϊῃ ἴἰ σγουρὰ 11ε΄. ΟΕΞξἷΞ ἄο 
ποὶ (Βίηϊς [ἃ ΠΘΟΘΘΘΑΣΥ ἴο ἰηβοσΐ γιγνόμενοι 

δἴϊεσ ἑκάστοτε ψὶϊῃ Ἡεἰπάοτί, ΑΙ ΒουΡὮ 1 
ΠΥ ἀστες ἢ Ὠϊ5 ἰηϊεγρσείδιοη Ῥτοῖ. 

Οεαάεϑ᾽ τοπάεγίηρ οδη ΒΑΙΑΪΥ βίδηά, δά 
6, ταῖμεσ ἴδ Ἡοϊπάοτχί, βδοσὴβ ἴο ἤανα 

τηϊδίδ θη (μ6 διρυμηθηῖ. “1{ ψὰ ανς᾽, 

ὯἮ6 54Υ85, “ἴῃ 811 [6 οτίδεβ οὗ οὐσ ἢ 5(ΟΥΥ, 
τοιϊαϊηοά (Πἷἰ5 Κηονίεαρε᾽, Βαϊΐ Ρ]αἴο ἄἀοε5 
οί 540 “1 νὰ δανα σείαϊπεᾶ᾽, δαὶ “να 

μαναὰ τοὶ ἰογροίίδη᾽: δπᾶ ἰῃπουρῇ 1{ 15 
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διὰ βίου εἰδέναι' τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἐστίν, λαβόντα του ἐπι- 
στήμην ἔχειν καὶ μὴ ἀπολωλεκέναι ἢ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ 
Σιμμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἐ 
ΕΠ δέ γε οἶμαι λαβόντες πρὶν γενέσθαι γυγνόμενοι ἀπωλέσαμεν, 

ε ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ ταῦτα ἐκείνας ἀναλαμ- 
βάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἅς ποτε καὶ πρὶν εἴχομεν, ἄρ᾽ οὐχ ὃ 
καλοῦμεν μανθάνειν οἰκείαν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη; τοῦτο 
δέ που ἀναμιμνήσκεσθαι λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν; Πάνυ γε. 
Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γε ἐφάνη, αἰσθόμενόν τι ἢ ἰδόντα ἢ ἀκού- 76 

τἰοσαᾶντα ἢ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβόντα ἕτερόν τε ἀπὸ τούτου 
ἐννοῆσαι ὃ ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἢ[Φ]) 
ὅμοιον ὥστε, ὅπερ λέγω, δυοῖν τὰ ἕτερα, ἤτοι ἐπιστάμενοί γε 
αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίου πάντες, ἢ ὕστερον, οὖς 
φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀναμιμνήσκονται οὗτοι, καὶ ἡ μά- 

15 θησις ἀνάμνησις ἂν εἴη. Καὶ μάλὰ δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σώκρατες. 
« ΧΙ Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία; ἐπισταμένους ἡμᾶς 

γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήσκεσθαι ὕστερον ὧν πρότερον ἐπιστήμην Β 
εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ἑλέσθαι. 
Τί δὲ τόδε; ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῇ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ ἀνὴρ 

,ο ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον ἢ οὔ; 

56η86 0 5ΔΥ “11 τὲ δᾶνε σείδί ποά 1 ἴῃ 411 9. ἐφάνη] ἴῃ 73 Ὁ. 
(86 οτθ8ε5᾽, 11 15 οὶ 5636 ἰο 540 “1 τὲ 

δᾶνα ῃοΐ ἰοτροίίεῃ ἴἰ ἴῃ 411 ἴῃς ογβεβ᾽; 
5'ἴπηο6 Μὰ δᾶνε ἰογροίζεῃ 1 οὔοθ ἔοσ 8]], 

δΔηα ἰΠαΐ, 45 Ἡεϊηδοσί βαγ8, αἱ οὐσ Ὀἰσγίῃ, 

Ι τὨϊηἷς ἴῃ δοὶ [μδΐ ἑκάστοτε 15 ἰο "6 ἴΔΚ6 ἢ 

ἴῃ οἷοβα σοηποχίοῃ νι λαβόντες : “ἴῃ 

ΘΥΘΙΎ ἱπϑίδησε οὗ Οὔγ τεοεϊνίηρ 1ἴ, γε αν ας 
ποῖ ἰογροι(εη᾽, (Ρτοῖ. Οσεάάες :5 αἷβϑο 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ δοσυγαΐε ἰῃ βαγίηρ (μαἰ ἐπιστήμη 
5 ἀνάμνησις : ῬΙαῖο 54γ5 μάθησις 15 ἀνάμ- 

νησις, ὙΪΟΒ 15 δηοίπος [Ὠἰηρ.) ΤὨα ρεῖ- 

ἴεοι ἐπιλελήσμεθα, ἃ5 ΔΝΟΒΙΥΑΡ Τρ μι 

Οὔβοσνεβ, ΒΏΟΥΒ ἰπαὶ Ρ]αο 5111] Ὄχρσθβϑοβ 
ὯΟ ΟΡΪηΐοῃ. 

5. περὶ ταῦτα] ΤΗΪβ τοδϊηρ 56θῖὴ5 
ὨΘΟΘΒΒΘΙΥ, ΔΙ ΒΟῸρΡὮ αὐτὰ 45 ΞἰΓΟΠΡΈΓ ΤῊ8. 
δυϊδβουιγ. ταῦτα τηρδὴς (6 οὐ]εοίβ οὗ 
56,56, ἴῃ δΔης Ποϑὶς ἰο ἐκείνας. ΨΝΟΔΪΓΑΡ 

τείαἰῃ8 αὐτὰ Ὀυΐ ἀοα5 ποὶ ἰπίοστη υ5 ΒΟ 
Ἀ6 ΡῬΙΌΡΟΒΘΒ ἴο τηδῖκα 56η86 οὗ ἰΐ. 

γ. οἰκείαν) “4 Κηονϊεᾶρε (αὶ 15 
ΔΙΤΕΔαῪ ουτβ᾽. 

1Ιο. ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου] “ἰο ἀετῖνε 
ἔτοιηα 5 ἃ οοποθρίίοῃ οὗ βοιμοίιηρ 
ἀϊθοτοηί (μαἱ Βα Πδά ἰογροίίςξη, ἢ ψΐ ἢ 

115 νγᾶβ δϑϑοοϊαίθα, ψβοῖῆοσ τυ} 1κ6 οΥ 

κε΄. ΟΟΡΕ. ᾧ τείειβ ἰο ἕτερόν τι ὃ 
ἐπελέληστο, τοῦτο ἴο τούὔτου. 1 566 πο 

βυβηοϊαπὶ γοάϑοὴ ἴοσ Ὀσδοϊκείϊηρ ἴῃ βεοοηα 
ᾧ νὰ ϑοθδηζ. Ἡξῖα ἴοτα 5 ποίμίηρ 
διωΐβα ἴῃ πα ἰηἰτοδαςίίοη οὗ (δ ὅμοιον 

διὰ ἀνόμοιον, ἴος Ῥ]αῖο 15 ΘΧΡΓΊΘΒΒΙΥ τα- 

Ῥεδίϊηρ {86 5βἰδίοσηεηϊί ἴῃ 73 Ὁ. 

20. δοῦναι λόγον] “ἰο ροἷνε δὴ Δ0- 
οουηι᾽; ἰδμαἱ 15 ἢ δοσυγαίς ἀεξοσρέοη οὗ 

[86 [ϊὴσ ἀεῆηρά, τηδυκίηρ 15 Ἰορίοξὶ 

αἀἰδεγεηίδ. Α ραββᾶσε αυοίεά ὈγΥ ὙΥΟΒΙτΑΌ, 
εῤοῤί[ηε 534, ἜΧρΡΙδἰηβ [Π6 ΡὮγαϑθα ΥΕΥΥῪ 
ΜῈ]11: ἦ καὶ διαλεκτικὸν καλεῖς τὸν λόγον 
ἑκάστου λαμβάνοντα τῆς οὐσίας; καὶ τὸν 
μὴ ἔχοντα, καθ᾽ ὕὗσον ἂν μὴ ἔχῃ λόγον 

αὑτῷ τε καὶ ἄλλῳ διδόναι, κατὰ τοσοῦτον 
νοῦν περὶ τούτου οὐ φήσεις ἔχειν ; ΜΈΏΘΓΙΟ 
6 ἴΔΥ ἰγϑδηϑίαίας λόγον τῆς οὐσίας "“[ἴῃ8 



6] ΦΑΙΔΩΝ. 

Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἦ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες 
ἔχειν διδόναι λόγον περὶ τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; Βουλοίμην 
μὲν τἄν, ἔφη ὁ Σιμμίας: ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι, μὴ αὔριον 
τηνικάδε οὐκέτι ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο ποιῆσαι. 

σ Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαί γε, ἔφη, ὦ Σιμμία, πάντες αὐτά; 

Οὐδαμῶς. ᾿Αναμιμνήσκονται ἄρα ἅ ποτε ἔμαθον ; ̓Ανάγκη. Τότε 
λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν ; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ 
γε ἄνθρωποι γεγόναμεν. Οὐ δῆτα. Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν 

φ ’ ν" 2 9 ’ ἄρα, ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου 
εἴδει, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. ἘΠ μὴ ἄρα γιγνόμενοι 
λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστήμας" οὗτος γὰρ λεί- 

Ν ς ἢ “χοο οὖὮὖ. ν᾿ »“' ΠΕ... , πεται ἔτι ὃ χρόνος. Εἶεν, ὦ ἑταῖρε: ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ 
ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεθα, ὡς ἄρτι 
ὡμολογήσαμεν" ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν; 
ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ 
ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 

ΧΧΙΙ. ᾽Αρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία; εἰ μὲν ἔστιν 
ὔ “Ὁ 39. » ἤ 9 Ἁ Ν [2] ε ῇ 3. ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, 

καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων πάντα ἀναφέρομεν, [ὑπώρ- μ 
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ῈΕ χουσαᾶν πρότερον ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα {πε 

ῬΠΠΟΙρΙῈ οὗ 115 Ῥεϊηρ᾽. Οοιμρᾶσε 4150 

531 Ἑ. ἘΒοεΐον, 99 Ε, ἴμοσα ψ11 6 τόσα 

ἴο 54Υ δΔρουΐ λόγος. 

2. περὶ τούτων] 1. 6. ἰῃς ἰά645. 
Ιῖο. χωρὶς σωμάτων] ΤῊϊβ ἄοεβ ποί 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ [ΟἾΟΝ : ΡΙαἴο ΠΟΥΘΥΕΥ 5ΠΏΡΙΥ 
ΤΏΘΔη5 δρατΐ ἴτοσὰ {86 δυϊηδη ὈοάΙ65 ἴῃ 
ὙΒΙΟῚ (ΠΟΥ ον ἄννε 1}: οὗ. 114 Ο, ΜΏΘΙΘ 

[86 Ρυχδπεαά 5ου]β ἅγα βαϊά ἰοὸ ᾿νε ἄνευ 
σωμάτων τὸ παράπαν, ΑἸϊΠουρἢ ἴῃς οοη- 
αἀϊάοης οὗ (μοὶσ οχἰϑίθησα ἀὺὸ ΟἹ ΟΌΒΙΥ͂ 

σοησαϊνοα 845 πηδίοτα]ὶ. Τῆδ ὈΟΑῪ ἴγοτῃ 

ΨΏΙΟΩ [ΒῸΥ ἃζὲ ἱτεεᾶ ὈΥ ἀεαίῃ ἰ5 [86 
γήινον σώμα οὗ ἐλαεσαάγμς 246 οσ. Τῃ [6 
ΤΟΠονησ οσχας καὶ φρόνησιν εἶχον Ῥ]αῖο 

ΤΔΥΚ5 {με δά! Ἰοἢ 4] γεϑαϊ ἢς 845 ραϊποά 

ὈΥ [86 ἀρρΡβαδὶ ἴο ἀνάμνησις. 
12. ἀπόλλυμεν δέ] Θ᾽ πιηγΐας πυρραϑίβ 

τι ἴ.6 Κηον]εᾶρσα δ Ὀ6 δοφυϊτεά 75. 

αἱ ἴῃ τηοϊηθηΐ οὗ διγίῃ ; ϑοκζαίεβ σθρ] 165, 

1 15 ΠΏΡΟΞΒΙΌΙΘ6, ἴογ {παΐ 15. {Π6 νΘῪῪ τὴο- 

τηθηΐ δἱ ψῃοῦ ψὰ ἰοβα ἰ : ψ σδηηοί 
ραΐῃ δηᾶ Ιοβα ἰΐ βταυἹδηδοιβῖγ. Οομ;- 

Ρᾶσε Αεῤμό[ίε ὅτι Α, Μετ {Π6 505 [μαϊ 
816 ΟἹ ἴδε ροϊηϊ οὗ γχεϊαχιίηρσ ἴο δαυίἢ 
τησβί ατϊηὶς οὗ [86 τίνϑυ ΑΠλ6]65. 
Ῥαγίηρσ (ἢ 5 ραβϑᾶσϑ, 8ἃ5 Ῥγοί, ἀεάάες ἄοεϑϑ, 

ἢ ὙΝοσγάβννουη β ἰδπηουβ οὐδ, 1 οὐρπί 

ποΐ ἴο 6 ἰεΗ οι οὗ 5ἰρδι [αἰ ἴῃ δτα 15. 8 

Γιηἀαιϊηδηΐδὶ ορροβι(ἰοη Ὀεΐνεεη (μδηλ. 

Ασοοτάϊησ ἴο ΝΥογάβψουίἢῃ ψὲ ἂζεὲ Ὀοσὰ 
στ (Βς δηϊεπαίαὶ ταάΐδησα οἸηρίηρ δροαῖ 

0.5 Δηα Ξρε πα οὔχ [ἴνεβ ἰὴ ρυδάιϊα]]ν Ἰοϑίηρ 
ἴϊ ; δοοοσγάϊηρσ ἰο ΡΙαίο ψνὲ ἰοββ ἴ86 νἱβίοῃμ 

αἱ ΙΓ δηᾶ βρεμα οὐγ ᾿ἰνθβ ἴῃ σταάυδ!]ν 

γαοονοσῖηρ ἴἰ. 

γ6 ὉὉ----}7 Β, δ. χχῖὶ. Τῆς ουϊοσοιῃξ οὗ 

[86 ῥγβοδάϊηρσ διρατηεηΐ ἰ5 (ἷ5: [ἢ6 Ῥτθ- 

εχϊβίθῃοθ οὗ οὐχζ 5015 15 ἱρά γα Ὁ. Ῥουπά 

ὋΡ ΜΙ (Π6 οχίβίθηςς οὗ 1ἰάδας δηᾶ 186 

ΤΟΥΤΏΘΙ βἰδηᾶς οὐ [4115 ἢ (ἢς ]αζίοσ, 

ΘΙΓΏΉΙΩΙΔ5 ὨΘΑΥΓΠΪΥ δββϑοηΐϊβ ἰο ἰ(μἷἰβ δηῃηά 

αἴπγτηβ ἢ15 ὉΠΒΠά κε σοηνΙοίίοη {πμαΐ [ἢ 6 

Ιάθαβ ἄο δχίϑὶ δῃα σοῃβθαιεη! (δὶ Οὐ 
50115 εχ ϑίςα Ὀείοσγε οὐὐ Ὀἰσίῃ, 

190. [ὑπάρχουσαν πρότερον] Μτ 78.ἴ- 

Ϊῃ οοϊὰ- 

χ ̓ ς 

ίνῃ 40 ; 
νὸν ἴεν 

ἀνε 
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ἀπεικάξομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως} ὦ ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτως καὶ 
τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς εἰ δὲ μὴ ἔστι 
ταῦτα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη; ἄρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ 

ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς 

5 γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; “Ὕπερφνῶς, ὦ Σώκρατες, 

ἔφη ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε 
καταφεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν 77 
γενέσθαι ἡμᾶς καὶ τὴν οὐσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω 
ἔγωγε οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτ᾽ 

1ο εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ τἄλλα πάντα ἃ 
σὺ νῦν δὴ ἔλεγες" καί, ἐμοὶ δοκεῖ, ἱκανῶς ἀποδέδεικται. Τί δὲ δὴ 
Κέβητι; ἔφη ὁ Σωκράτης" δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πείθειν. “Ἱκανώς, 
ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἔγωγε οἶμαι' καίτοι καρτερώτατος ἀνθρώπων 
ἐστὶν πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις" ἀλλ᾽ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο 

15 πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτι πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή. Β 

να τ; 

80η, ἴῃ {δε ΡΔΡΕΣ Ὀεΐοτε τῃθη[οηθ, 
τηδηἰδῖη5 ἔπαἰ (Π6 νοχάϑ ἴγοιη ὑπάρχουσαν 

ἴο ἀναγκαῖον οὕτως ἃτε Ξρυτίουβ. [η [815 
οΡΙπΐοῃ 1 σοποὺγ ἴου ἴῃ6 [ΟΠ] Ὡρ ΓΟΔ5ΘΟΏ5: 

(1) ἴδῃς οἴδιβε ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευ- 
ρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν οι] 5εεῖὰ 751 

{Πε βᾶπια ἰηα οὗ οἸΌΤΩΒΥ τα ἰϑαρρ]σαιοη 
οὗ ΡΙαῖο᾽ 5 ρῃγδβεοίορυ οὗ ψῃῖο γα μᾶνα 

ΑΙΓΕΔΑΥ 8εεὴ ἴοο το: Ρ]αΐο βδὺβ 
(75 Ε) ἴδὶ [86 Καονϊεάρε οὗ ἴῃς 1:Ὧ645 
ἷβ οὐγ ονῃ; θυ ψΏοΙΕ ἄοοβ 6 540 [παῖ 

ἴῃς 14645 {ποιηβοῖναβ ἃτὸ οὐσῦγ ον, δηά 

ναὶ ἰ5 ἴ86 βθῆβ86 οἵ βαγίῃρ 50} (2) 

ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζομεν 5 ἃ. Ῥοΐη(͵655 

ταροϑιοη οὗ ἐπὶ ταύτην ἀναφέρομεν : (3) 
ταῦτα ἰῇ6Υ6 ΤΏΘΔΏ5 56}51065 ᾿ ῬΙΓΘΒΘΏΓΥ 

ταῦτα ἰἧχες {ἰπδ5 τείειβ ἴο ἰῆ6 [1ά6ᾶϑ5. 
ΔΝ γεορΡας ἢ, οα [15 ΕΣ στουηά, Ρῥτο- 

ῬΟΒ685 ἴο γεδά αὕτη ἔστιν : (4) ἰῃουρῇ [868 

τοροιἴοπ οὗ οὕτως τὺ 6 ἀεξεπάεά, [ἴἰ 
ΟΟΥΔΙΏΪ δουηᾶβ ὙΕΙ͂ αὐκνασὰ ἢ 6Γ6, 
ΑὐΟοογάϊ ΡΥ 1 πᾶνε Ὀτδοϊκεϊθα (ἢ 6 ψοσαϑβ. 
ΔΙ [15 οτηϊβδίουῃ [86 βεηΐθποας Ψ1]}} 
βίδηά : “1 [8688 ἰά6α5 δχὶϑδὶ ψῃΐοῃ ἅτ 
ἴου δνὸσ οὔ οὖσ 1105, δῦβοϊυϊε Ῥεδυύ πὰ 

σοοάπαϑβ δῃὰ 411 οἴμεσ δβοϊαΐϊθε δϑϑθῆςθ, 

δηὰ {1 15 ἴο μϊς Ἔβϑθεῆσς [ῃαΐ γε σείευ 81} 
ΟἿ 56056- ΡΕΓΟΘΡΕΟΙΒ, 85 (ἢ}15 5ΌΣΕΪΥ Ἔχ ϑίϑ, 

80 ΘΌΧΟΙΥ αἀἰά οΟὔΥὐ 58ο0] οχὶϑδί Ὀείοτε οἷἱγ 

ὈἰγιΒ᾽. εἶναι 111 [Π6 ἢ ἀερθηά ἀρο οὕτως 
ἔχει. 

2. εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα] “1{ {Π656 
Ἰάφαϑ ἀο ποὶ εχίϑι ᾽ ; ποῖ 85 βοιὴς ἴδκα ἰΐ, 
ΟΠ 5 ἰβ ποῖ ο΄. Οἱ, Ῥεῖον ἴση ἀνάγκη 

ταῦτά τε εἶναι. 
5. εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε] 1.6. : ἴδε 

Ιᾶφα5 ἄο ποὶ οδχίβί, ποιῖμοσ ἀϊά οὔσ 5οι}5 

οχίϑί θείοσε Ὀ᾿τίἢ. 
6. εἰς καλόν γε] “Απά ουἵ ἀγρυπηεπὶ 

[45 ἰουῃα δΔῃ Θχοα]]θηῖΐ τεΐαρα ἰὴ [π6 ροϑὶ- 
ἴοη (μαὶ (6 ῥγτε- εχ βίεβῃσθ. οὗ οὔὐσ βοαΐ 
Ταϑίβ οἡ ἰῃς βϑῖὴδ δϑϑῦτσδησε 85 ἴδε εχίϑί- 
οηςο. οὗ ἴῃς ἰάθα5᾽, αδρπεσ 5ῃου]ᾶ ἠοί 
Βαανα Ξυρρ!εα καιρὸν ψΊ καλόν, ψΒϊςἢ 
15 Θχρ δ πθά Ὀγ [6 βεηΐθπος ἱῃ δρροβί[ίοη, 

εἰς ̓  ὁμοίως εἶναι. 

. ἣν σὺ νῦν λέγει9] νῦν ἰ5 οὐὐθοά 
᾿, ΒΟΙ.6 1255. Δηἃ ΘΟΙΔῺΖ Ὀυϑοῖκοῖβ 1ΐ. 

καί, ἐμοὶ δοκεῖ, ἱκανῶς ἀποδέδεικ- 
ταῦῇῦ ΤὨϊΚ τεδάϊηρ μ85 [6 Ῥεϑί δας ΠΟΥ γ, 

δηὰ ϑοῆδηζ ἀείεηας ἴΠ6 ρασθητῃοίϊοδὶ υ56 
οὗ ἐμοὶ δοκεῖ ὉΥ͂ οἸπρ 108 Β, ΖγοΐαρΌγας 

3140, Μπιεχερες 226 Β. Ζ. δῃᾷά 51. σὶνβ 
ἔμοιγε ἱκανῶς ἀποδέδεικται. 

ὴ Β--Ὁ, ἐ. χχὶϊ. ἘΒαΐ, σοῃεπαπο5 5΄π- 

τοἶδϑ, τσ  βοθησα ΟὨΪΥ͂ Ῥύοναθ ἰμαΐ ΟΣ 

500} εχ βἰεα Ὀείοσε επίεσηρ' ἰπΐο ἃ μπτηδη 
Ὀοάγ: ἰὶ ἄοεβ ποῖ ρζονυς (παῖ (Π6 5οὺ] 



σ 
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ΧΧΙΠΠ. ΕΠ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι ἔσται, οὐδὲ 
αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν 
« ον 
Ο νυν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ἀποθνήσκοντος 

ων 4 “ἃ 4 [ο] τοῦ ἀνθρώπου διασκεδαννῦται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο 
δικδοπασσασεοσσαπεας τερον τονραενψ, 

τέλος ἧ. 7 τί γὰρ κωλύει γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνίστασθαι 
ἁμόθεν᾽ ποθὲν καὶ εἶναι, πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαι, 
2 Ἁ 3 9 4 ’ ᾿ 4 ἃ 

ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν 
τελευτᾶν καὶ διαφθείρεσθαι 4 Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης. 

; Α . σι Φ “΄ ΟΥ̓ Ν ’ φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμισυν ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι πρὶν γενέσθαι 
ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή" δεῖ δὲ προσαποδεῖξαι ὅτι καὶ ἐπειδὰν 
ἀποθάνωμεν οὐδὲν ἧττον ἔσται ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ 
ἀπόδειξις ἔχειν. ᾿Αποδέδεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, 
ὁ Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον εἷς 

ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι πᾶν τὸ ξῶν 
3 [ον ΝᾺ 3 Δ μή λ ς ᾿Ὶ , ῇ 9 

ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ ἔστιν μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη 

Ὁ δὲ αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ἰούσῃ τε καὶ γυγνομένῃ μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ 
θανάτου καὶ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτὴν καὶ 
ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀπο-᾿ 
δέδεικται μὲν οὖν ὅπερ λέγετε καὶ νῦν. 

τἱν---...“Ὁτα παπαῖ, 

ἀκεχηρθιβνα απ μῆραε κτν ον κστ κακοὶ 

οπ ᾿εανίηρ [86 ῬΟΑΥ͂ ΤΔΥ ποῖ Ὅς ἀ|55]- 
Ραίεά δηὰ ρεῦβῇ. Κεῦες ἄρύβαβ [παῖ 
πη] ΟΥΑΙ 15. ΟὨΪΥ͂ ΒΑ] ῥσγονεά. 80ο- 
Κεγαΐεβ σερ]ε5 ἰδὲ {π6 οἴμεσ Βαϊ 15 5ῈΡ- 

Ρ]Ϊεὰ ὈγΥ (6 διριγηθηΐ ἔτοπὶ δἰ ἰοσηδίϊοη 

οἵ ορροβίίες, ψῃῖοἢ ργονεά (μὲ ἰῃς δου] 
τηιιϑί Ἔοχὶδί αἴοσ ἀθδίῃ. ᾿ 

4. διασκεδαννῦται͵ῦ͵ Τἢς ἱπάϊοαιϊνε' 
οδη Βαγάϊγ Ὀὲ τρῆς Βεσα Ὀεοᾶιβα γα μανθ΄ 

ἢ ἴὰ τ[ῃ6 πεχί οἶδιβθ, ἀπά [ῃς οὔδηρα ΟΩ͂ 
τηοοῦ ψου]ὰ Ὀδ τρεδηϊηρεθθ. Α ῥΡᾶσβδὶ]ε 
ἰοστὴ 15 (86 ορίαϊϊνε πηγνῦτο ἰὴ 118 Α. 

ἄο ποΐ 566 οὴυ ψγηαῖ στουπά ἴἢ6 δοςθηΐια- 
ἰίοῃ διασκεδάννυται (45 ΞΡ] ποιν6) δηά 

πήγνυτο ολτι Ὀ6 ἀείεηἀδα, βἴποθ [6 ἔοσταβ 

ΔΙΘ ΟἸΘαΥΥ σοηίγδοίίοηθ. Ζ2. δηὰ 51. ἢανε 
διασκεδάννυται. 

5. τί γὰρ κωλύει] “αὶ τεάβοη ἰ5 
ΤΠπογ6 ΨὮΥ 586 58οι]α μοὶ σομιε ἰηίο Ὀεΐηρ, 

Δα Ὁπῖοη ἔγοτλ ΒΟ  ΨΏΘΓΘ ΟΥ ΟΥΠΕΙ δηά 
οχὶδὲ Ὀοΐοσθ 586 δηΐοῖς ἃ ἢπηιδη ἔγϑιηθ, Ὀαὶ 

θη 5ῆ6 δᾶ5 δηίεγαά οὔδ δηὰ ἰ5 ἴῃ δοὶ οὗ 
Ἰεανηρ ἰἴ, 516 5Βῃου]ά ποὶ αἵ {πδαΐ πιοπγεηΐ 

ὨοΙβ 6] οος ἴο δὴ ἐπ δῃά ρῥευβἢ δ᾽ 

6. ἁμόθεν ποθέν͵][Ὀ ΤηΐΞ ἰ5Ξ ΒΕ ΚΟ 
σοχγεοίΐοη οὗ ἄλλοθεν, ΜΏΪΟΒ 15 τεϊαϊηοὰ 

ὉΥ Ζ. δῃά 5ι:, 

13. εἰ θέλετε συνθεῖναι] 1 ἄο ποὶ πη- 
ἀεγβίαπα μον, ἰη (Π6 δος οἵ [15 Ἔχρυθϑβ 
βιδίθιηθηΐ οὗ Ρ]αίΐο᾽β, ϑοῖηε ἢδνα σοραζάθά ἡ 

ἀνταπόδοσις ἀπ ἀνάμνησις ἃ5 ἵνο ἀϊΞιἰποὶ 

ἀεπχοηβίγαίοηβ οὗὨἨ « ἱπημλογία 7. Α5 Ποὶ 
βᾶγϑ, [6Υ 8.6 {70 ἅο Παῖνθβ οὗ ἃ ἀθιηοηβίγα- 
[ἴοῃ ; οηδ βῃονψίηρσ [6 ῥτα- οχίβίθησθ, (Π6' 

οἴοῦ ἴπ6 δἴϊεσ- χβίθηςα οὗ [86 βου]. ᾿ 

 Ὁ----ῦ Β, Ζ. χχὶν. Ὑεῖ, 8ᾶγ5 850- 
Κγαΐεβ, γοὰ δηᾶ ϑἰγωπηῖας βθοῖῃ 5.}}} ἴὸ 

ἢᾶνε ἃ ᾿υτκίηρ ἴεν 1εβί [ἢ 6 5οὰ] οα ἰεανίηρ' 
ἐμ 6 Ὀοᾶγ δ βοδίϊεσεα ἴο ἰῃ6 ψιηάβ. Ῥεῖ- 

ΠδΡρ5, σερὶῖεβ Κορεβθ, πεσε ἰ5 ἃ οὔἹά 

νη τ15. (Πδΐ 5111 δος ἴο Ὀς ΞοοιίΠοᾶ "- 

δΔ:η4 500 ποτα Μ0111 θ6 πο τηϑῃ ᾿ἰνίηρ ττῆο 
σδῃ βοοίδε ἱϊ. Ὧο τοὶ ἀδϑρδὶσ, βᾶγ5 90- 

Κυαΐθϑ; ψιᾶς 15 Η 6115 δηὰ σψἱάθσ 15 [Π6 

ψοσϊά; γοῦ τουδὶ 5ρᾶσα Ὠθ ΠΟΥ Ῥαΐῃβ ὯΟΣ 
τί 65 ἰο βηά 50 ἃ τη, ποῖ οτωϊ την ἴὸ 

βεδιοῦ διῆοηρ γοῦΓβοἶναβ. 

"4 5 
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ΧΧΙΥ͂. “Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας ἡδέως ἂν καὶ 
τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ 
τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ 
σώματος διαφυσᾷ καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ τις Ἐ 

5 μὴ ἐν νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποθνήσκων. καὶ ὃ 
Κέβης ἐπυγελάσας Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἀνα- 
πείθειν. μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ 
ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται' τοῦτον οὖν πειρώμεθα 
πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν θάνατον ὥσπερ τὰ μορμολύκεια. ᾿Αλλὰ 

ιο χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν 
ἐξεπάσητε. Πόθεν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τῶν τοιούτων ἀγαθὸν 78 
ἐπῳδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, ἡμᾶς ἀπολείπεις ; Πολλὴ μὲν ἡ 
Ἕλλαάς, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν ἡ ἔνεισί πον ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ 

καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, οὗς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦντας 
15 Τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε πόνων, ὡς οὐκ 

ἔστιν εἰς ὅ τε «ἂν» ἀναγκαιότερον ἀναλίσκοιτε χρήματα. ἕξητεῖν 

2. διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον ἰΐςε νίηά Ξδουϊὰ ὈΪονν (ἢ 50] ανγαυ, Ὀαΐ 
ἔτι μᾶλλον] Ι (πἰηἰς ἴῃς ταϊβρίνιηρθ οὐ [|65| 1 15 ἃ ἔδοι (μαΐ 11 ἄοεβ 50. 
Θἰγηγη145 αηα Καρεβ αὐῖβα ἴ5. ἍΝ ε Βανς 8. ἐν ἡμῖν παῖ] “ἴδετε ἰβ ἃ οἰ 
ἰηάδοά ςθθ (δὲ [ἢ τϑουτγοηοα οὗ δοὰ] ἰβ ὑδίη αϑ᾽ ; ποῖ οἴ σοῦγβα " διηοηρ 5. 

ἃ ΔῈ οὗ πδίαγε; Ὀπΐ ψὲ ἀύὲ ποῖ 5 ΠΟ] ΘΔ ΕΥ 11. ἐξεπάσητε] “τπη{1] γοῦι μᾶνς οματτη- 
δοαιυδίηἰϊοα ψι 8 (ἢς ἰανγβ οὗ ἠδίυτε δῇὰ Ἔα Βὲτῃὴ ουἱ οἵ γου᾽, Τὶ τεδάϊηρ 15 ἄπ α 
τμ6 σοπάϊιϊοηβ οὗ ἐποῖσ ἰηἰοσγδοϊίΐοη ἴο 6 ἰο Ἠδϊηδοτί; [ἢς οἷά οαϊίοηβ δηᾶ [6 

ῬΟΓΕΟΌΥ σύγε μον {ΠΥ ν1}1 νοτκ ἴῃ ἐν ρεβὶ τη88. βανα ἐξιάσηται. Ἡεϊπάοτ 5 
Ῥαυιου]Δ ο456. 50 Ὑὰ 876 5.1} αυπίεὦ δόυγίσαθ]α εὐλθηἀαδίίου 15 οοηβτιηθᾶ ὉΥῪ 

ὉΥ (με ἀουδὲ ἰμαΐ ἃ 5ου] τιδύ, ὑπθσ οοσ- ΟἿ 15. 
ἰαΐῃ οἰτουτηβίδησοϑ, Ὀ6 ἀἰδοιραιεα δηά ἅ6- 12. ἐπειδὴ σύ, ἔφη] ΕἘοτ (ῃς τερειτοη 
ΒίζοΥ δα : [ηἰ5 ἀουδί σὴ ΟἡΪγ ὃς 5αἰ5ῆεἃ οὗ ἔφη ΔΝΟΝΙΥΑΌ σοιηρᾶγαβ 89 Ο, 103 Ο, 
ὉΥ ρῥγονίηρ [δαὶ (ῃς δἴεγη οὗ βου] οδη | 118 Α. 

Ὀ6Ὲ ἀεάυςοα ποῖ ΟὨΪΥ ἔγοτη ἃ υπίγεγβδὶ 14. τὰ τῶν βαρβάρων γένη] Ρ]αίο᾽ 5 
αν Ὀπὶ ἔγομαῃ ῸΣ ΟὟ. ἸΠΠοσοὴηξ παΐυσα. , ἔγανοὶς μβαᾷὰ Ἴοδυςοθά Ηἷτη ἴο ἔοσῃ ἃ τηοΘ 

Νεχί ἀνάμνησις ὯδΞ5 Ιασσα [ἢ οἰθσΓη Υ οὗ 2 ΠΡοσαὶ οϑιταΐθ οὗ δασρατίδῃ ῬΟΒΒΙ 1 1165 

501] οἡ [Ὡς βᾶῖὴθ ἰοοίϊηρ οὗ δϑϑυγαῃοθ 88 ἰἤδῃ τῦῶαϑ υϑιιδὶ ἴῃ δἰβ5 {Π6. ΟΟΙΏΡΑΓΙΕ 
1μ6 εχίβίδηοα οὗ (ἢ ἰάβδϑ : Ὀυΐ (Π15 β. - Ἀφ δῥωδίἠϊε 400 Ὁ εἰ τοίνυν ἄκροις εἰς φιλοσο- 

ἄοπο ἱπάϊγθοιγ; μὲ ἀεβδίτα ἴο Ὀ6Ὲ οοῦ-ἮἨἮ ὠ φίαν πόλεώςτις ὠάγκη ἐπιμεληθῆναι ἢ γέγο- 
νἱπορα (παΐ 5οὰ] ποῖ ΟὨΪΥ͂ μὰς δα σορῃϊ-ὀ γεν ἐν τῷ ἀπείρῳ τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ ἢ 

ἰλοη οὗ ἴῃς ἰάθας, Ὀυΐϊ ἰμδὲ 506 Ῥόββϑεβϑδεὲβ καὶ νῦν ἔστιν ἕν τινι βαρβαρικῷ τόπῳ, πόρρω 
5 ἢ δὴ δίδη τυ ὙΠ Ποῖσ πδίυσε 85 νν}}} που ἐκτὸς ὄντι τῆς ἡμετέρας ἐπόψεως, ἢ καὶ 
ἸΌΒῈ 5 1ῃ Ῥεϊϊονίηρ μαι 586 5ῃατεβ ἔπειτα γενήσεται, περὶ τούτου ἕτοιμοι τῷ 
{πεῖν αἰαῖ οὐ δἰθυμ Υ ; 566 ἱπίσοάσθο- λόγῳ διαμάχεσθαι, ὡς γέγονεν ἡ εἰρημένη 

ἰἰοη 8 2. πολιτεία καὶ ἔστι καὶ γενήσεταί γε, ὅταν 

4. ϑιασκεδάννυσιν) ἩΗἰτΕοὶς νου] ὦ αὕτη ἡ. Μοῦσα πόλεως ἐγκρατὴς γένηται. 
τεδὰ διασκεδαννύῃ. Βαϊ Πετε ἴῃς ἱηάϊσανε Οἱ, ϑδγριῤοοίμοε 200 Ἑ. 
15 οεασῖγ σαὶ. μαι γε ἔβα 15, μοὶ ἰεβὶ ι6. ἂν ἀναγκαιότερον] 80 Θ΄. Δῃ2 νῖὶ 

“--.»»------ - . -.-- -- ξεῖνε το τὸς τ 
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δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ᾽ ἀλλήλων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕρουτε 
μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, 

Β ὑπάρξει, ὁ Κέβης" ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδο- 

μένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε πῶς γὰρ οὐ μέλλει; Καλώς, 

[ ΠΟ: ΒΡ οχἠμῖίἧ ἄν. 

ἔφη, λέγεις. Σ 

ΧΧΥ, Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, δεῖ ἡμᾶς 
ἐρέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο τὸ πάθος 
πάσχειν τοῦ διασκεδάννυσθαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι 
μὴ πάθῃ αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὶ «οὔ!» καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπι- 
σκέψασθαι, πότερον ἡ ψυχή ἐστιν, καὶ ἐκ τούτων θαρρεῖν ἣ 
δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. ἾΑρ᾽ 

Ο οὖν τῷ μὲν συντεθέντι τε καὶ συνθέτῳ ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο 
πάσχειν, διαιρεθῆναι ταὐτῃ ἧπερ συνετέθη" εἰ δέ τε τυγχάνει ὃν 
ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῷ 

Ζ. διὰ 8ι. ρῖνε ἂν εὖ- 
«Καιρότερον ψ ΠΕ. ἡ αλλ δε, 
᾿η8 8---δὸ Ε, ε. χχυ---χχῖίχ, ΤῊ 4868- 
ἰἴοῃ 5 ἴδεη, ψϑαΐὶ Κιηά οὗ ἰΠΐηρβ ἃζὰ 
1140]6 ἴο ἀϊξβοϊυίίου δπά ψγπδὶ τα ποῖ 
δά ἴο ψΏΟΩ οἶδθα ἄοεβ 50] Ὀεϊοηρσὴὺ 

Τμαὶ ΨΏΙΟΣ 15 σοπηροβὶία δηά οοηβίβίβ οὗ 
Ῥᾶγίβ ΠΊΔῪ ἀουρ11ε55 6 τοϑοϊνεα δρϑϊη 
ἰηΐο ῥαγίβ ; Ὀαὶ 1 γγε σϑῃ ἀἰβοουεσ βουηθ- 
τϊησ ὩΙΟὮ 5 Ἰποοτηροβὶία δπά ψἱπουΐ 

Ῥᾶτίβ Ψὰ ΤΑΥ͂ 58|εἰγ δῆσηχγ δαὶ (ἢΐ5, 1 
δΔηγτὨϊηρ, 15 1Ἰη 1 55011}16. Τὸ ἰΠ6 οἶδ55 οὗ 
ἱποοιηροβίίθθ ψὰ βῃου]Ἱᾶὰ δϑβϑῖρῃῃ Ὑνμαΐανοσ 

15. φοηϑίαπί δηᾶ σῆδηρείθθβ; ἴο ἰμαὶ οὗ 

σοΙῃροβί(65 811 [ἢδς 15 ἐνεσ-ομδηρίησ, Νον 

1815 15 ῬΥΘΟΙΞΟΙΥ τιμαὶ οοηδεϊζα65. [86 

αἰδεγθηος Ὀεΐνεεη [Π6 οοπίοπίβ οὐ [ῃ6 
1464] δῃᾷ οἵ 186 ὑβεποσθθηδὶ ὑγουἹά τα- 
βρεδοίνοϊυ : (8ὲ ἰάδεαβ δῖ οὔδῃρεὶθβϑ, 
5ΠΏΡΪ6, ΔΡΡΙΘΙΘΉΒΙΌΪα ὉΥ ῥίσγα ἰπι6}]}- 
Βεποα; ῬΒθποιηθῆδ 816 δυο -Ομδηρίηρ, 

ΤΩΔη 1014, ΔρΡρυεμθηβῖθ]α ὈΥ τῆλε 56ῃ- 

ΒΔ Ο:. [κἴ 5 (ἙπῺ (ἢ ἰοστηοσ [πε ἴῃ- 
᾿Ψ 5016, [ἢ Ιαΐεσ [6 υἱβῖὶθ]ς ὑγουἹά : ἴο 

ὙΠοἢ ΘΡΉΘΥΘ 58.811} νγχὲ δϑϑὶρῃ 50] δῃπά 
ὈΟΟῪ ταβρθοῖνεῖυ ὃ (1) [Π6 ῬΟΑῪ 15 ν᾽ 5:0 16, 

106 500] ἰ5. ᾿ν 1 510]6 : (2) θη (ἢ 508] 
ΔΡΡυθῃθηδβ ΟΥ̓͂ πλεδὴς οὗ ἴδε ῬΟΔΙΠΥ 

56 η568, 5ὴ6 ἀ6415 ψἱὮ ἴῃς ἀνει- οΠδηρσίησ 

δηὰ 15 Ποῖβεὶζ Π]16εἀ 1 σοηϊιδίοῃ δηά 

ὈΠΟΘΣΙΔΙΠΙ͂ ; ὙΏΘη 516 Δρρυεθεη 5 ὉΥ͂ 
ΠοΥβοῦ, 50:6 ἄδθδ]5 νι (6 σμδηροῖαβθ, 

δΔηα Ποὺ οὔσιὶ τεβοοιίοη5 ἃγὰ σοηδίδης δηᾶ 
βυτα : (3) ΏδΩ 500] δηᾶὰ ὈΟΔῪ δγἴὰ ἴο- 

ρείπον, ἴῃς 5οὺ] 15 τηϊβίγεϑϑ, [ῃ6 ῬΟΑῪ 15 

βογυδηΐ ; δῃά ἴο σοιϊητηδηᾶ ἰ5 (ἢ διηςοὴ 

οὔ [δε ἀϊνϊηθ, ἴο ΟΌΘΥ 15 (ῃδι οὗ ἴῃς τιοτίδ!]. 

Εὸσ ([εθ6 ἰῆτεα σεᾶϑοῦβ Μὰ ἀεοίάς (δαὶ 
[86 ΔΒ οὗ βου] ἰ5 ἴο [86 ἀϊνίηθ δηᾶ 
σμδηροϊοθα δηα ἱπά 550] 1016, [6 που] οὗ 
ἰάεαβ; ἰδὲ οὗ ὈοάΥ ἰο [ῃ6 τηογίαὶ δηάᾶ 

ομαηρσείῃ! δηὰ ἀἰβϑοία]θ, (6 νου οὗ 

ῬΒθηοηίθῆδ. Ηδῃοα ψὲ 5μου]ὰ ἰηΐον ἰἢδΐ 

ὙὮ1Ὸ (ἢς ὈΟΔῪ αυϊοκὶγ ἀδοαγϑ (ἢ ς 5οιῖ 

5. πολιν ἰξ ποίὶ αυἱα ἰηά 550 1016. Απηὰ 
ἃ5 Θνθἢ ἃ ὈΟΑΥ͂ (δαὶ 5. εὐ αἰ πιο 1855 
ἴογ δὴ :πάἀδβηϊία {1π|6, ΠΟῪ ΣΟ Ὦ ΤΔΟΥΘ 

δηδυπηρ ἴδῃ 5ῃου ἃ ψὰ ἐχρϑοῖ ἰἢς βου] 
(ο ῬεΡ 

9. τῷ ποίῳ τινὶ οὔ] οὔ ἰ5 ποὶ ἱπ (86 
τη 55. Ὀπΐ νγὰ5 ΘῈ ΡρΙ]Πεὦ ὈΥ Ηεἰηδογί, Ιἰ ἰς 
ΘΟΥΓΔΙΔΪΥ ΠασαββασΥ. 

12. καὶ συνθέτῳ)] ΑΞ Ρτοΐῖ, Οσεάάες 
ΤΟΙΏΔΙΚς, συνθέτῳ ἀδπηοίεβ [Πα Ξἰαῖο νη ἢ 

δ {86 τεβι οὗ [88 ῥσοσθϑβ δβχργεββεά ἈΥ͂ 

συντεθέντι. ΔΝΆΡΊΘΥ ΤΟΙΡΙΥ ἴαῖκο5 φύσει 
Ὑἱ συνθέτῳ: τὶ ὈεΪοηρπ ἰο προσήκει. 

14. εἴπερ τῳ ἄλλῳ] [ἰ 15 ἴο Ὀ6 ποιϊςοᾶ 
(μα (86 ρῥγϑβθηῖΐ ἰης οὗ διρυχησδηΐ δἰτηβ αἱ 
ποίησ πλοσα [ΠΔῃ οϑίδὈ] ]ϑἰηρ ἃ ῥτορδ- 

ν΄ 
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ἄλλῳ; Δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν ἅπερ ἀεὲ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [γ8 

Ἁ ΄΄ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα εἰκὸς εἶναι τὰ 
ἀξύνθετα, ἃ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ 

Ἴωμεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταὐτὰ ἐφ᾽ 

ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ Ὁ 
εἶναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει 

σύνθετα; "Ἔμουγε δοκεῖ οὕτως. 

Δ κατὰ ταὐτὰ ἢ ἄλλοτ᾽ ἄλλως ; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ 
φ ἃ ὶ “ ἕκαστον ὃ ἔστιν, τὸ ὄν, μή ποτε μεταβολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται ; 
Δ΄ 23 ὶ ,Ἅ. «ἃ Ψ ὃ Ψ δὲ Φ 3 αθ᾽ ςὄΘ Ρ «ε ’ ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ᾽ αὑτό, ὡσαύτως 

4 Ἂ κατὰ ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν 
ἐνδέχεται; “Ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ 

Σώκρατες. Τί δὲ τῶν πολλῶν [καλῶν], οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων 
Δ ε ’ὔ Ἃ ΨΝ ε ΄Ὁ» [4 ἊΨἝἍΨΝ ἰι ΄“ {μ ) 

ἢ ἱματίων ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν τοιούτων, ἢ ἴσων ἢ καλωὼν ἢ πάντων Ἐ 

τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων; ἦρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐναντίον 
ππν. "“Ὺ᾿ 3 ἐ “, 

ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
3 Ν ᾿ ς. φ Μ ε ᾿ Ἶ Ψ ς , οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά; Οὕτως, ἔφη ὁ Κέβης" οὐδέποτε ὡσαύτως 

Υ 

ὈΣΠΠγ ἰἢαΐ 5οὺ] 15 ἱπητηοτίαὶ ; δηᾶ ἃ5 } θεβ 
αἰϊεγιναγὰβ ροϊηἰβ οιἱ, ἴ{ τηθυεῖν 5ΠΟΥ5 

{παι 5οὰ] 5ββουϊ ἃ Ὀ6 στυυοΐ τηοτα ἀυγαῦ ]α 

(δὴ Ὀοάγ, ποῖ (μαὶ 5ῃς 15 ἱπΠΠΘΓΘΠΓΥ 

Εἴεγηδὶ. 1 σοηβιἄογ (μ6 οὨϊο  ᾿τροτίδπος οὗ 
[815 ραζί οὗ [δς ἀϊαϊοριια ἰο σοῃβὶβί ἴῃ (ἢ 6 

ορεηΐηρ ἴξ ρσίνεϑ ἔοσ [86 ΟὈ]εοἴζοη5 οἵ 51τὰ- 
τηῖδβ δῃὰ Κερεβ. Τῇ ΌΠΟῚ Ὀχίηρθ 1ῃ 

ἃ ἴβϑουν οὗ 5οὺ] νὩὶο ἢ ψουἹὰ Ῥὲ [δία] ἴο 

ῬΙαϊο νἱονν, σοῖο ἴ τοΐϊ τοπιίοα ; (ἢδ 

ἰαϊΐϊεσ πϑοδϑϑιίδίθβ ἴῃ 6 πα] ᾿Ἰῃνεβι σα! Οη, 

ἴο ὩΪοὮ 1 σοποεῖνε {Π6 ῥγεϑεηΐ ἀυριπηθηίς 

18 ΤΟΘΙΕΙΥ ὈΥΘΙ ΔΙ. Αἱ [86 58πὴ6 {1π|6 
Ἧ6 δα ἤδγὰ ἔχϑί δηἀοδνουσίηρ ἴο 65ἰ 815} 

ἃ αἰτοοὶ σοῃποχίοῃ Ὀδεΐψεθῃ ἴῃς 5ου]᾽β 

ἠδίατεα δηά (μαὶ οὗ ἴῃς 14685. 
1. οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτά] 

(πῃδηρα ἴῃ ΔΗΥ ΟὈ͵δοὶ ἰβ [Π6 τϑβη] οὗ 
{τ βρορι(οη, σογα ΓΕ ΒβΙΟη, ΟΥ βεραγδίϊοῃ 
οἵ ἰϊς Ρβγῖβ, οσ οὗ ἱποίδθαβε οὐ ἀδογζεᾶϑβα 1 
{πεῖγ Ὡυσρεσ. (ΟΟΠΒΕΠ ΘΠΓΥ (Π4. ΒΊΟΣ 

μᾶ5 πὸ Ῥαχίβ. οδπῃοΐ βιυῆεσ σῆαηρε, ΑἹ] 
τηδίοσίδὶ (ηἰηρθ να ραγίβ, ἱπεσγείοσε [ῃ6 

ἰτημηδίοσίαὶ οὐ]θοῖβ οὗ σζεᾶθοῦ δ΄ Δ]οὴ ἜΘ 
σμδηρείοϑβ. ; 

5. ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ] 75 Ὁ. 

ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι] “ἀ5 ὙΠ ο56 
ῬπΟΙρΙῈ ψ͵ὸΟ δϑοῖίσῃ Ὀεΐην.᾽. λόγον -Ξ 115 

ἀοβηιίοη, ποοηῃ. τοῦ εἶναι 15 ἀδδουΡ- 

ἔνε σεηὶ εἶνε δἴτεσ λόγον. Μαάνϊρ᾽ ρσοροβεβ 
τὸ εἶναι, ΠΟ ΘΟΉΔῺΖ δάἀορίβ : Ὀυΐ τη5. 
ΔΌΪΠΟΥΥ͂ 15 ΘΠΓΓΟΙΥ δραϊηδί Ὠἶτη, δῃά 

{πόσα 15 ἢο τὶ αἱ βησυ υ ἴῃ [Π6 σοηϊῖνε. 
Ἡδστο ἀραΐῃ Μὰ δγα ἃ τηδυϊςεα Δβϑοο Δ Οὴ 

οὗ [δε [ἅ68] [ἤδΟΥΥ ΜΠ Ὦ ἴῃ Θοηνοσξδί δὶ 

τοοιβοά. 

12. τῶν πολλῶν [καλῶν] καλών ἰ5 Δῃ 
οὈνίουβ ἱπίεγροϊδίίοη : ψγὰ δῖε ποῖ σοῃ- 
σογηδα το εν ἢ Ῥεδιι] ραγίουΑγ5 ; 
Δα ΡὈΓΟΘΘΏΓΥ ψὸ μᾶνα ἢ ἴσων ἢ καλῶν ἣ 

πάντων τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων, “411 ἰῃς 

ΡΥ ουΪατβ το σἤατε τη6 παῖς οὗ ἰῃς 
ἰάεα5᾽. Τδδ ραγίουϊατα ατ ὁμώνυμα 85 
Ῥεΐηρ σορίε5 οὗ (ἢς :ἄθας : 5ε6ὲ ,μδϑοῤάΨεξζ 
2348 μιμήματα καὶ ὁμώνυμα τῶν ὄντων 

ἀπεργαζόμενος τῇ γραφικῇ τέχνῃ. ΓΙ. 

Ζιρια 5 4 Ὁ, 

15. οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς] “ΓΠΕΥ ΠατΤαΪγ ἐνεῖ 
Ῥίδϑοσνα ΔΩΥ Τσοηβίδηϊ ταϊδίοη εἰ Υ ἴοὸ 
[Πϑιλθεῖνες ΟΥὁἨ ἰο δᾶ οἴμεγ᾽. ΤῊΪβ 15 ὁΠ6 
οὗ ΏΔΗΥ ρᾶββαροβ ὙΏ1ΟΝ 5ῃδον ἰμαὶ ΡΙαΐο 
[ὨογουΡὮΪΥ δοοορίοα [86 ἀοοίγίηος οὗ 

Ἡυδ κ] εἰϊος δηαὰ Ῥσγοίαροσγαβ 50 [47 88 τὰ - 
δατὰβ [86 τηδίοτ!α] ᾿νου]Ἱά, 

τό, οὕτως, ἔφη ὁ Κέβης] Ζ. «Δπά ὅ8ι. 
δανε οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης. 

μεσ. -- .--πὩὐϑ 

ΠΕ ΘΟΝΟΣ ΣΙ ΤΉΝΕ, ΟΣ 
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79 ἔχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἅψαιο κἄν ἴδοις κἂν ταῖς ἄλλαις 
αἰσθήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ 
ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν 
ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρατά; ἸΠαντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. 

ΧΧΥΙ. Θώμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὄντων, τὸ μὲν 5 
ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θώμεν, ἔφη. Καὶ τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ 

ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέποτε κατὰ ταὐτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, 
θῶμεν. Φέρε δή, ἦ δ᾽ ὅς, ἄλλο τε ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, 

Β τὸ δὲ ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει 
φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα; Παντί, ἔφη, τοῦτό γε 
δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ ψυχή ; ὁρατὸν ἢ ἀειδές; Οὐχ ὑπ᾽ 
ἀνθρώπων γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
μὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν ἣ ἄλλῃ τινὶ οἴει; Τῇ τών 
ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγομεν ; ὁρατὸν ἢ ἀόρατον εἶναι; 
Οὐχ ὁρατόν. ᾿Αειδὲς ἄρα; Ναί. “Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός 

σ ἐστιν τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ: Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΧΧΥΤΙΙ. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ ψυχή, ὅταν 

μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν τι ἢ διὰ τοῦ ὁρᾶν ἢ διὰ 
τοῦ ἀκούειν ἢ δι’ ἄλλης τινὸς αἰσθήσεως --- τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ διὰ 
τοῦ σώματος, τὸ δι αἰσθήσεων σκοπεῖν τι----, τότε μὲν ἕλκεται ὑπὸ :ο 

μιᾷ ο 

μ᾿ 

8. τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ] (Ι΄. ἰς ἀειδές, Νο ἀουδὲ [δε τηοϊΐνα ψΒΙΟΒ 

- 

Ῥλαεάγες 247] Ο ἀχρώματός τε καὶ ἀσχη- 
μάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία, ὄντως οὖσα, 

ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ θεατὴ νῷ. 66 
αἶθο Ζ»παξμξ 28 Α. 

5. θῶμεν οὖν βούλει] Ζ. δῃὰ 5ι.. μανα 
εἰ βούλει. 

τὸ μὲν ὁρατὸν τὸ δὲ ἀειδέθ] (ΟὈτΩράγςα 
ἐπε ἀϊνίϑίοη οὗ [86 υῃίνοσβα ἰηΐο ὁρατὸν 
δη4 νοητὸν ἴῃ εῤ«ό[[ε 500 Ὁ. 

8. ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν] “οὗ οὐγβοῖνεβ 
ἦς ποΐ οπα ραᾶζί Ροάγ, ἴῃ οἴμεσ βου} 1 
ἄστες ὙΠῈῺ Ηεϊπάογί δπᾶ ϑία! ]θαῦυτη ἴῃ 

ἰαἰκίηρ ἡμῶν αὐτῶν “ιϊ τὸ μὲν.. «τὸ δέ. 
Αϑξὲ ψουἹὰ Ἰοΐῃ ἰξ ψι ἢ ἄλλο τι, οἡ 80- 

οουπὲ οὗ [ἢ6 ΥΕΡΙΥ, οὐδὲν ἄλλο. Βαϊ ὙὮΥ 
5ῃου ἃ βορθοΐδὶ διωρῃδϑὶβ Ὀς ἰαϊὰ οἡ [86 

Ἔχδαυκίζνθηςββ οὗ ἴῃε ἀϊνίδίοῃ ἢ 
15. οὐχ ὁρατόν] Νο ἀϊκ[[ηοἰΐοῃ 15 1η- 

(εηἀεοά Ῥεΐνοεη οὐχ ὁρατὸν δηά ἀειδές. 

ῬΙαῖο 5 τηδᾶς ᾿ἷ5 αἰνβίοι ἰηΐο ὁρατὸν 
δΔηά ἀειδές, δΔῃὰ Ξἴηοα 508] 5 ποὶ ὁρατόν, 1ἰ 

1. 
» δῷ σι δἔονν ἢ. ΕΝ Σε1{ιε ἔζι 

Ιεά Ρ]αῖο ἴο οβοοβε ἀειδὲς ἰηβίεδά οὗ (δε 
ἄϊτεσὶ σγοῦραὶ ορροβὶίς ἀόρατον “ψα5 (ἢς 
Εἰγτμοϊορσίοαὶ σοπηθχίοη οἱ [6 ἰοσηεῦ 

ὙΠ Αἰδης : 85 1 6 ψου]ὰ 54γ ἰΠδὶ “Αἰδης, 

ἴατ ἴτοπι Ὀεΐηρσ [6 δροάς οἵ ἀδδίἢ δηά 

ΠΟΙ Ώρτ655, 15 [Π6 τερίοῃ οὗ ἔχις οχιϑίθησα 
δΔΙίοῃθ. Τμδί με ἀϊἸά σοῃῃεδςοί [86 νγογάϑβ 18 

οἶδαγ οι 80 Ὁ, 8:1 Ο, ἴῃ 5ρὶίε οὗ ὥαζν ες 

404 8. 
τ. πάλαι ἐλέγομεν] 65 8 [0]]. 
20. τότε μὲν ἕλκεται) “ἴἾΠ6η 506 ἰ5 

ἀγαρρεά Ὀγ (6 ὈΟΑῪ διποὴσ ἰὨϊηρβ (Πδί 
ΔΙΘ ΠΕΥΟΥ οοηρίδηϊ, δηά 5.6 ἢοΙβο ἢ ἰοβοα 

ΠΟΙ ὙΑΥ δηὰ 5 6]1εα τψῖῖῃ σοηδιβίοη δηὰ 

ἀἰζζίηεϑϑ, {ὸ ομς (αὶ 15 ἀγικ ; ἴοσ οὗ 

ΒΌΟΝ πδίυσα ἃ (ὰς (Ὠΐηρθ ἰδαΐῖ 5186 
σταϑρβϑ᾽. τοιούτων Ξε πλανωμένων ἄχο., οἵ, 
58 ἢ. Ρ]αΐο τρεδῆβ δὶ σι βθη (δὲ 50] 

ΤΩ 5 Πεὺ ἱηνοϑι ραίοηβ ΟΥ̓ (Π6 αἱὰ οὗ 

[86 ὈοάΥ͂, 5806 ὨΕΟΟΘΘΑΪΥ 15 σΟΠΟΟΙΠΘ 
ὙΥἹΓἢ 56 η51016 Ρῃδηοϊησπα ; δηά βίηος [ἢ 656 

,.έει:ι 

ἰ ᾿ “Ὁ 

δ ἔκιινισ, κ΄ ε.. 
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τοῦ σώματος εἷς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλα- 
νᾶται καὶ ταράττεται: καὶ ἰλυγγιᾷ ὥσπερ μεθύουσα, ἅτε τοιούτων 
ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. “Ὅταν δέ γε αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν σκοπῇ, 
ἐκεῖσε οἴχεται εἷς τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ 

5 ὁσαύτως ἔχον, καὶ ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε 
γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ 

’ σι 2 “ 3 4 3. ἡ Ε ἤ 

πέπαυταί τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως. 
ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη᾽ καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα φρό- 
νησις κέκληται; Παντάπασιν, ἔφη, καλῶς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ 

ιο Σώκρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ σοι δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν 
καὶ ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξυγγενέσ- 
τερον; Πᾶς ἄν μοι δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὅς, συγχωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ 
ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμαθέστατος, ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ 
ὁμοιότερόν ἐστε ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μή. 

ι5 Τί δὲ τὸ σῶμα; 'Τῷ ἑτέρῳ. 
ΧΧΥΠῚΙ. “Ὅρα δὴ 

ἢανα ποίμίηρ βία 8 ΟΥὁΥ στὰ 1 (ἤδη, 

[Ποτ6 15. ἃ κε νδηΐϊ οἵ 5.ΔΌ} 1} δηα σοΓ- 
(ΑἸ ἴῃ ΒΟ Ῥεγο ρΡ ]Οἢ5. 

6. καὶ πέπανταί τε τοῦ πλάνου] “Ξ6 
Ὧα8 τοδί ἰγοιῃ ΟῚ ψδπάοχίηρ, δηά ἴῃ 

ἄν ἶηρ 18 [Πθ πὶ 15 ὄνεῦ οοηδβίαῃϊ, μος 
[6 (πίηρπ [μαὲ 586 σταβρϑ σα οοῃϑίδηι᾽. 
50 ἰῃ Δἰεῤμόϊί[ε κοοῦ ἰξ 15 βαϊὰ οἵ ῥβ:ο- 
ΒΟΡΠΘΙΒ, εἰς τεταγμένα ἄττα καὶ κατὰ 

ταὐτὰ ἀεὶ ἔχοντα ὁρῶντας καὶ θεωμένους 
οὔτ᾽ ἀδικοῦντα οὔτ᾽ ἀδικούμενα ὑπ’ ἀλλή- 

λων, κόσμῳ δὲ πάντα καὶ κατὰ λόγον 
ἔχοντα, ταῦτα μιμεῖσθαί τε καὶ ὅ τι μά- 

λιστα ἀφομοιοῦσθαι. Ἐοτ πλάνον οοτῃ- 

Ῥᾶγε ΦαρρρἜδη ἷδδ 125 Ἑ οὐκ εἴας ἐν τοῖς 
ὁρωμένοιβ8 οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπι- 
σκοπεῖν. 

8. τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα] “15 οοη- 
ἀἰθοη οὗἩ μδσ8 ἰβ οδ]] θα υυϊδάοση ᾽. ΟἸγτη- 

Ῥἰοάοτοβ 15 το δχοσχοϊβθα 885 ἴο ΠΟΥ͂ 
φρόνησιβ ΔῊ Ὁ6 ἃ πάθημα, ον Δἢ δον 

οὗ ἴπ6 800] οδὴ Ὅς ἀεποίεα ὈΥ ἃ Ῥαβϑῖνε 
ἰογλ. Βαὶ Ασίϑβίοιϊα, ἴοσ νοσῃ σορπ το 
85 ΘΙΩΡΠΔΙΪΟΔΙΪ δὴ ἐνέργεια, 54 γ5, οἷ 
αμέρια 11 ἵν 4105 13, εἰ δή ἐστι τὸ νοεῖν 
ὥσπερ τὸ αἰσθάνεσθαι ἣ πάσχειν τι ἂν εἴη 
ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον. 1 

Οὐκ Ὠοννενεῦ ἴδαιὶ πάθημα δε τηθδης 

αἱ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦσι 

ποίμίπρ τοσγα (8 8η σοΠαΙ Π]ΟΏ : ΘΟΙΏΡΑΓΘ 

Μεῤεδίἠς τὶ Ὁ, ν ἤεστα ἴΠε ἴεσι παθήματα 
15 ΔΡΡΙΙΘἀ ἴο ἴδ ἔουγ τηθηΐαὶ] βίδίθϑ οοῦσα- Ὁ 

Βροπάϊηρ ἴο ἴῃς ἔουγ βερταθηΐβ οὗ [6 
Ἰ1η6. 

12. ἐκ ταύτης τῆς μεθόδου] “ἔτοπι (15 
ὙΦΑΥ͂ οὗ Δρριοδοβίηρ ἴῃς αυσδίίοπ ᾽. μέθ- 
οδος 5 [ρα ΘΠΕΪΥ υϑεα Ὀγ ΡΙΑίο ἔογ “ Ξε 6 ῃ- 

8ς ταοιμοά᾽, δϑρθοα!] ἀϊα]εοιίο : οἷ, 
Αεῤκόϊηε 5Βιο Β, οίϊδες 286 Ὁ. 

13. ὅλῳ καὶ παντί] Ῥγοξ, Οεάά65 οχ- 
Ρἰαΐῃς "οί ἱπ [86 ρεπεσαὶ δῃά ἴῃ (ῃς 

Ραγιϊου]ατ᾽; ΜΒΙΘΒ 1 ἰΒ1ηκ 15 ἃ πθοά]εϑ5 
Τοδπηοιηεηΐ. 1ι 15 ΟἿΪΥ ἃ 5 γοηρ' Ἔχρυδϑ- 
βίοῃ ἔοσ "δτορείεγ᾽ δηά 15 ἢοΐ Ὁποομι- 

ΏΟα: 566 Αἰιεῤκόζϊῥές 460 Ο, 527 Ο (ἢ 

[86 ΔΙ1016), Ζατυς 770 Β, Ογαζγέμ 434. Α. 
Ιῃ Ζατῦς 734 Ἑ ΜῈ Ὦανα ἴἢ6 Τανεσβα ΟΥὐοσ 
τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ, δῃὰ ἴῃ 944 νὰ δηά 

ὅλον καὶ τὸ πᾶν ἴῃ ΡῬσγϑοίβεϊυγ [86 ϑδιη8 

56η56, ἿΪὴ Ζ,γεΐ5 215 Ο '5 (6 τϑιρδτκαῦ 6 

ΡὮγαβα ἄρά γε ὅλῳ τινὶ ἐξαπατώμεθα ;: 

16. ὅρα δὲ καὶ τῇδε] Αἤοετ Ξῃονίην 
[δι [6 50] τεβθιῦ]ες (μ6 ἰἄδας (1) ἴῃ 
ΘΓ ᾿ν β: ὈΙΠῪ (2) ἴῃ ΠΕΣ δίδπη!υ ἴο (Π6 

σμδΏρο 55, 6 ΠΟΥ͂ σοι,6 ἴο [με αϑὶ ῥίθος 

οὗ ενἰἄθηςαδ : ἰμαὶ 586 15 τηϊδίσθϑϑ ονϑὺ ἴῃς 

ῬΟΑῪ δηά ιι565 1ἴἰ 85 ἃ σοἷανθ. ((, 7 ζηεαφῶε 



ν 

». 
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80 ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεσθαι ἡ φύσις προσ- 
τάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόξειν' καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι 
δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ εἶναι, καὶ πότερον τῷ θνητῷ; ἢ οὐ δοκεῖ σοι 
τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ θνητὸν 
Ν ’ ΝΜ 7 Φ ς ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν; "Ἔμοιγε. Ποτέρῳ οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν; 
Δῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτε ἡ μὲν ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ 
θνητῷ. Σκόπει δή, ἔφη, ὦ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων 
τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει, τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ 
μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ 
ὁμοιότατον εἶναι τυχίν, τῷ δὲ ἀνθρωπίνῳ καὶ θνητῷ καὶ πολυειδεῖ 

λ 
3 ἤ “ ὶ ’ Ἁ 3. Δ νΝ ς [ω καὶ ἀνοήτῳ καὶ διαλυτῷ καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ 

ὁμοιότατον αὖ εἶναι σῶμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ 
φίλε Κέβης, ἧ οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. 

ΧΧΙΧ, Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἀρ᾽ οὐχὶ σώματι μὲν 
΄ “ 

αχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ παράπαν ἀδιαλύτῳ 
λυ, , : Α ν ὕ. ἘΠ “4 κν ; ἣ 

εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς γὰρ οὔ; ννοεῖς οὖν, ἔφη, ἐπειδὰν 

ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ 
κείμενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει διαλύεσθαι καὶ δια- 

9 95Δλ , 2 ᾽ 88. 94 [ω] Α 

πίπτειν, οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν 

ἐπιμένει χρόνον, ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευ- 

44 Ο γενέσει δὲ καὶ ἀρετῇ προτέραν καὶ 
πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος ὡς δεσπότιν 

καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου ξυνεστήσατο. 

4. θείῳφ.. θνητῷ] Βεῖονν, 80 Β, Μὰ ἢᾶνῈ 
ἴῃ6 οοπίγαβὶ θείῳ---ἀνθρωπίνῳ: ὉὈμὲ (Π6 
ΔΆ 6515 θεῖον--- θνητὸν οοουζβ Ζ,,ΩΕΗΣ 

όρ ὁ διῃιὰ "ἢ. 
1ο. ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν] [δᾶνα 

αἀορίεά [μΐ5 τεδάϊηρ᾽ πος ϑιαπάϊηρ {μαΐ 
ἴπδτα ἰβ τα οὗ ΞἰΓΟΏΡΈΙ ΤΩ5. δυϊ ΠΟΥ [ῸΓ 

ψυχή, ὙΒΙΟΝ ΘομαηΖ Ζ. δηᾶ δῖ. τείδίῃ. 

ψυχὴ οὯῃ. ΟὨΪΥ Ὀε οοηῃβίσεα ὈΥ ΞΌΡΡΙΥ Ηρ 
ξυμβαίνει ἀραΐῃ, ΜΒΪΟΝ 5 ἱπίο ἜΥ ὈΪΥ 
Βαυθῆ. ϑϑυοῖ ἰηβίδηοαβ δἃ5 ἤἀίἠεδες 55.ΑᾺ 

πολλή τις ἀλογία ξυμβαίνει γίγνεσθαι ἃτε 

ποϊπίηρ ἰο [86 ροϊηΐ : βυοἢ ἃ σοῃϑίγαοίίοη 

15 σοϊζηοι ΘὨΟΙΡὮ, Ὀυϊ ποτα γγὸ ἢᾶνς τάδε 
85 ἴῃ Ξυ ]εοὶ οὗ ξυμβαίνει. 

11. ἀνοήτῳ] ἰ.6. “ποῖ πε οδ]εςοὶ οὗ 
ἰη(οΠἰρσοησε᾿: ἃ 56 η56 ΨΔΙΟΙ, 1 ὈΔΙΙενο, 
ἀνόητος ὈεΔΙ5 ὨΟΥΏΕΓΙΟ εἶδα ; 1ΐ ἰ5 ΠΟ νσς 

ΡΙαοοὰ Ὀεγομὰ ἀουδὲ ὈΥ νοητῷ ἰπ (δε 
οΟΡΡοβίίε οδίαίοριια, Ὀγ ψὨΙΟΝ ΟἸγτηρὶοάο- 

ΙῸ5 ὐβυσαϊν υηδοχοίδης “1η{6]]Πρϑης᾽. 

ΑἸ ΟῚ τᾶγα ἀϑᾶρθ 15 ἰ(μδἱ οἵ ἀπίθανος ἴῃ 
ῬΑΡΊΟΜΊΩΣΣ 133 Ο, τα" ἱπογεάυϊουδ᾽. (οη- 
βίο ηρ (ἢ6 ἀχασὶ σουσοβροπάθηςσα οὗ ἘΡΕΥ 

ψοχά ᾿η οἠϑ 115σὲ ψ ἢ τς δος ΠΠείοΔ] ννοσὰᾷ 

ἴπ [6 οἴμοι, Ἡεγηλδηη οὐρῶϊ ποῖ ἴο μανα 

ΒΒ οα [δἰ ἴῃς τη55. σάνε αἰσθητῷ. 
16. ἢ ἐγγύς τι τούτου] Ἡδτα ἰ5 ἃ ἀ15- 

ἔἰποῖ οοηξεββίοῃ μδὲ [μ6 ἰοτεροίηρ 15 ΟΠΪΥ 

δι ΔΡρτοχίτηδίς ἀδιῃγοηβίγαϊΐοη : γα ἤᾶνα 

τηδάς ουὔϊ ἃ σα86 οὗ ΡΓΟΌΔΌΪ ΙΕ Υ, δά (μαι 
15 81]. 

τ. ἐν ὁρατῷ κείμενον] “ Ξἰ[υαία ἴῃ (ἢς 
τερίοῃ οὗ [6 νἱβὶ 016᾽, 

18. καὶ διαπίπτειν] Ζ. δηά 9ι. δἀά 

καὶ διαπνεῖσθαι ΜὨΪΟΝ 15 ἑοιπα ἴῃ [ἢς οἰΐΑ- 
(Ἰοη5 οὗ ϑίορθαθιβ δηὰ Επυβοῦίαβ, Ὀκὲ ποῖ 

ἴῃ (ῃς Ῥεβὶ τῶ35β.. ἘἩΏΔ ΠΗ 1151} 5875 
“Προ α Ὁ δηϊτηδ δ οοσρὺβ ἰγδηβὶδία 
6556 ἀρρϑζεί". 

20. ἐὰν μέν τιΞ] [Ιἰ 566ῃ5 ἴο τὸ {Παί 
ΠΘαάΪ695 αἰ ποι] Πᾶς δθη ταϊβοά ονοῦ 
(Π15 βεηΐβῃςθ. χαριέντως ἔχων 5]ὙΡΪΥ 

{ 

ιοὐνχἢ Υ, 

20 
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ἌἭ τι ἵν τὰ ἐκ' Ἔ φρ..-- 

ψ' [80 

τήσῃῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥραγγοαὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα 
καὶ ταριχευθέν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευθέντες, ὀλύγου ὅλον 

᾽ 9 ἤ . ’ φΦ ’ ΑΔ ’ Φ' μένει ἀμήχανον ὅσον χρόνον. ἕνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν Ὁ 
σαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως ὡς ἔπος 

5 εἰπεῖν ἀθάνατά ἐστιν ἢ οὔ; Ναί. Ἢ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ 
εἰς τοιοῦτον τόπον ὅτερον οἰχόμενον γενναῖον καὶ καθαρὸν καὶ 
ἀειδῇ, εἰς “Αἰδον ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, 
οἷ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ 
τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς δια- 

το πεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; πολλοῦ 
γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ᾧδ᾽ 
ἔχει" ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνε- 
φέλκουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, 

ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη [αὐτὴ εἰς αὑτήν], ἅτε 
15 μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο----τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὀρθῶς φιλοσο- 

ΤΩΘΔΏΒ “ πανΐηρ 8ἷ5 θοάγ ἰη ἃ ροοά κἰδίβ᾽, 
διηὰ ἰο (μἰ5 τοιαύτῃ τείετΒ. 1{ [6 ὈΟΑΥ 
ὙΕ͵Ο ἴῃ ἃ ΒοΑΙὮΥ οοπάϊτίοη δἵ ἀδεδίῃ δηᾶ 

δὶ ἃ Βεαϊτὴγ ἄρα, ᾿ξ νου] ΠοΙ]α ουΐ ἸΟΠΡΈΓ, 
Ἴβαγ8 Ρίαϊο, δραϊηβὶ ἀεοοιηροβί[οη, Με 
Οορα, 1 [Ὠϊηϊς, 15 αυϊία οογγοοὶ ἴῃ ἰγδη518- 

(ἰρ: “1 ἃ τδὴ ἀϊε ψἱἢὰ ἷ5 ὈΟΔῪ ἴῃ ἃ 
νἱρογοῦϑβ βἰαίθ δῃὰ δ ἃ νἱρόσγουβ ροτὶοά οὗ 
5 11{θ6, ἃ ὙΕΙ͂ οοηδίἀογα ας {ἰπ|6 10- 

ἀεοοά᾽, Τῆε ζο] νην βοηΐθηςα συμπεσὸν 
οὐὐχρόνον 15 Ὀταοϊκεϊο ὈΥ ΘΟΏΔ}2 δἴϊοσ Αϑί. 
Ι 566 ο βυϊιοϊοηΐ σεάϑοῃ ἔοσ ἀοϊῃρ 50; 

[86 γὰρ 15 σοΥΔΙΠΪΥ ποῖ ΥΕΙΥ οὈνίουπ, Ὀσΐ 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἐχρίαἰ πο ἰμυ5, “(ὩΟΥ 15 {Ππ|5 (86 
βίσοηροβί 60856,) ἔοτ ἱἴ ἃ ὈΟΑῪ 15 ει ῬδΙμλθά, 
1ϊ τι ὩΘΑΣΪΥ ἡ ΠΟΪῈ ἴοσ δῇ ἱποσϑά 0 ]6 

ς΄. Ηἰγβοδὶρ Ὀγαοίεῖς ὥσπερ.. ταρι- 
χευθέντες : ὙΕΙΥ 5ῸΡΕΙΗαΟιΒγ. Ῥ]δίο βαυβ 

(1) [86 θοὰγ οὗ 4 ὨΕΔΙ ΒΥ τὰ ὯΟ ἀΪ65 

ἴῃ [6 ῥυΐης οὗ 116 Ἰαςῖς ἃ ροοὰ ψὮ]]ς, 
(2) δὴ Ἐργρίίδῃ πλυττων δος δὴ ἱπάεῆ- 
πα ἔπηθ, (3) ὄνεὴ σἰζπουΐ [ἢ15 βοιὴθ 

Ρᾶτίβ οὗ [ῃ6 δυϊάδῃ ἔγαπια ἃύὰ δἰπχοβὶ 1ἢ- 
ἀεδίσας 016. 

4. καὶ ἄν. σαπῇ] 1.6. τὸ ἄλλο σῶμα. 

γ. εἰς Αιδου ὡς ἀληθώς] Το Ηδάες 
Τρ ΒΓ παιιθά, (ἢς αροάς οὗ ἴΠ6 πηβεεῃ. 
Οἱ. σογρίας 493 Β. 

80 Ε---81: Ἑ, εἴ. ΧΧΙΧ, ΧΧΧχ. ὟΝε οδπηοὶ 

ἴδῃ Ὀο]ϊονα [μαι ([λ6 50] ψΏΘη 586 Ιοάνας 
ἴλ6 Ὀοαγ ἰ5 βοδίίοσεά δηὰ ἀϊβρεσβεά ; ὩΔΥ, 
1 98:6 ἀδραγίβ ρυσγε δηὰ πηίϊδιηἰεὰ οὗ (δ 6 
Ὀοάγ, Ὀδοδυθθ 586 885 Ὡδνοσ ὙΠΠΠΡΙΥ 

Βε]ὰ σουμτηυπίοη ὙΣΔ 1 ἀσπηρ 11ἴ6, 586 
15 ἔγοδαά ἴσοι 115 ἔ011165 δῃ μραβϑβϑίοῃβ δηά 

ΤΟΔΟἢ 65 ἰἢ6 αροάς οὗ ἰῃς ᾿ην:5 1:0 16, ΒΟτα 

5:6 ἄγε] ]ς νὰ [6 ροαβ Ὁ. ενεσ. Βαί 
16 8δὴ6 δας Ῥδθὰ [ἢ6 σοι ρδηΐοῃ οὗ [86 

Ὀοάγ, 5δαγίηρ 8 Ὀ]εαϑῦσεβ δὰ ἀββῖγοβ 

δῃὰ (πἰηκίηρ ἴμαἰ δἰοης ἴο Ὀ6 τεὰ] ψ]οἢ 
506 οδῃ Δρρσθῃβηά Ὦγ 1ΐ, ἴδῃ 586 ἀδραγίβ 

ἰαἰηϊεἃ δηὰ οἱορρεά ψ| 1} (ἢ 6 τηδίευβὶ ἡ 

δηα ἴῃ ἔεαγ οἵ [με νον ]ε55 τερίοῃ, νεϊσῃεὰ 

ἄονῃ ὈΥ͂ ΠΟΙ ΘΔΥΩΥ Ἰοδάᾶ, Ξἢς ΕἸ 5 δρουΐ 
(86 ν᾽ 510 16 νγουϊά. Ἡΐθῆςο 1ἰ 15 (μαὶ ρσῃοβίβ 
816 566 δρουϊΐ ρΪδοθϑ οὗ Ὀυγ14] ; [ΠΘΥ͂. τα 

ΒΌΟὮ ρυόβθθ 505 85 σδηποῖ σὶϑα το μὰ 
οαυγῆ, Ὀπὶ ψαηᾶοσ δροιΐ ἱΐ, {1} ἕο (Ὠοῖτ 

Ἰονς οὗ [δε τηδίθσιδὶ [ΠΥ Ἵποα τόσα δηΐοσ 
ἃ ὈΟΟΙΪγ ἰοττῃ. 

14- καὶ συνηθροισμένηῦ δϑοδΔη2 
Ὀγδοκοῖβ ἴπεθ6 ψοσάβ, Ὀυϊ [Π6Υ ατὰ ἴῃ 

(16 Ὀεβί τη58., δῃὰ 1 5ε6 ποίῃίηρ ἀραϊηβί 
[ἢε. Ηᾶδ οχηϊίβ αὐτὴ εἰς αὑτήν, νης ἢ 
Ὑνογάβ δάᾶνθ ΤΟΝ ΘΠΡΒΙΟΣ Π15. ΒυρΡοτί. 

1 πᾶν (βουρπὶ ἰξ κυβηοίεηξ ἰο ῬὈτγδοϊκοὶ 
(Ποῖ. 



ΦΑΊΔΩΝ. οΚ 

81 φοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως} ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη 
μελέτη θανάτου; Παντάπασί γε. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ 
ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ 
φρόνιμον, οἷ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης καὶ 
3 [ , 3 , 2 ἢ Ν ΦᾺ Υ̓ ῬΆ ΜᾺ 
ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακὼν τῶν 5 
3 ’ 4 ’ δ » ’ Ά ἰδὲ ’ ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμνημένων, 
ς 9 ΄- »᾿ δ ἌᾺ δι ᾽ Ω͂ ὡς ἀληθῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διωγούσῃ; οὕτω 
φώμεν, ὦ Κέβης, ἢ ἄλλως ; 

Β ΧΧΧ, Οὕτω νὴ Δία, ἔφη ὁ Κέβης. Ἐλν δέ γε οἶμαι μεμι- 
ασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, ἅτε τῷ σώματι το 
ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θεραπεύουσα καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη 
ς 59 9 »ν ς ’ ΓΩ . ἌἊ ἐ ζ Ω͂ δ " 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο 

δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ 
ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, τὸ δὲ 

[ω [] 9 ’ Ἁ , ’ “ ἤ 

τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, 
τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ 

α ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθας; 

Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. ᾿Αλλὰ καὶ διειλημμένην γε οἶμαι ὑπὸ τοῦ 
΄ιὰ ἃ, ΄7ὥψἝΜ ὁ ἐς Υ͂ [ο ’ βᾷ 

σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία τε καὶ συνουσία τοῦ σώματος διὰ“ ,,.. 

81] 

με ὅ 

Ι. ῥᾳδίως Ξανουΐβ οὗ [πε πιδρίπ, δπὰ 
1 μΒανε Το ]ονγθά ϑοῆβηΣ ἀπά Ηἰγβομὶρ ἴῃ 
Ῥγδοκοίηρ 1. 

5. ᾿ ἀγρίων ἐρώτων] ((. Κεῤ«δϊς 5728 

δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνομον ἐπιθυμιῶν ᾿ 

εἶδος ἑκάστῳ ἔνεστι. 

7. διαγούσῃ!Ὺ Ι μαᾶανε νεμπίυτεα ἴο 
Το] ΗἩδεϊμάοτέ δπὰ ΗΠ Ύβοδρ ἰῃ τοδάϊησ 

ἴδυ5β. ΤΈΘ τη55. 811 πᾶνε διάγουσα, ΜὨϊΟΒ 

τηοϑβί οαϊΐοτς τεϊδίη, αὶ ΒΟ 1 οαπηοί 
ῬεΙονε ἴμδὶ Ῥὶαίο σψτοίθ.0 1ἰ ἰβ 1416 ἴο 

αυοίε ΤὨυογαϊάεβ ΝΙΙ 42 ὃ 2: ἰογ ἴῃ [86 
δτβὶ οἷδοθ ἴἰ 15 σταϑἢ ἴο ἀρὰς (παΐ ἃ οοῃ- 

δἰγαοίΐοῃ ἰουμὰ ἴθ ΤὨπυογάϊάεβ 15. ἴΠεσα- 

ἔἴοτε ροβϑίθ]β ἴῃ Ῥὶδαίο ; βϑοομάϊυ, 1( 15 μοί 

ἃ ῬᾶχΆ 116] οαθ6. Δ Ώδη ὙΤΒυογάϊ65 5αγ5 
Συρακοσίοις κατάπληξις ἐγένετο, ἀπ ΔῇεΥ 

ἃ Βυ ογαάϊπαίο οἶδυβα γοϑυῃλθ5 ἢ ὁρῶν- 

τες, ἴῃς 5ῃοοῖκ 15 ποὶ νϑσὺ ρυεαΐ ; πὶ {παῖ 
αἴτεον [86 τοριας ἀδίϊνε εὐδαίμονι, ἀπηλ- 

λαγμένῃ Ῥίαϊο 5Βου]ὰ εηᾶ νι [Πϊ5 τ» 

στατητηδίϊοδὶ διάγουσα ἰ5 αυἱΐε ἃ ἀϊβοτοηΐ 
(εἶσ. Μοῖε ἴο ἴδε ρυγροβε 5 Ῥχοί. 

σεάάες᾽ οἱϊαϊΐΊοη οὗ ῥαεαγως 241 Ὄ, 
ΠΟΙ ΒΟΥΕΥΟΙ ΘΟΏΔη2Ζ τεϑᾶβ λέγονθ᾽ ἴοῦ 

λέγων. Νοῖ οὴς οὗ [86 οοπβοίπιοίίουβ 

σίνεη ἴῃ ΕΔ 4611, ἀξρερέ ΟΣ ἑαήονες 8 271 
[0]].,, δ 411 1υ5:186.65 (Π15,  Βῖο ἢ 15 ποῖ δὴ 

Δηδοοϊυϊδοι Ραΐ ἃ βοϊδοΐβηῃ. [1ἰ Βᾶς Ὀθθῃ 
βυρρεβίοα ἴο οοπηδοί διάγουσα Ὑἰ ἀπέρ- 
χεται, ὈμΓῚ ΤΣ [15 15 ΒασαΪγ Ῥοββὶθ]6. 

13. οὗ τις ἂν ἅψαιτο] ((. 7 εαείφίες 
[55 Ε οἱ οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ ἂν 
δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν λαβέσθαι, ἀπᾶ 
μδοῤλϊΨέ 246 Α. 

18. διειλημμένην] “ἰηίεχρεπείταίοα ᾿. 
ΤΒ6 ποῦοῃ οὗ [ἢΪ5 ψοζά 15 [6 ταϊχίυσα οὗ 

ἔνο ϑβυρβδίδῃσεβ 50 {πὶ ἴδ6 ραγί!ο]65. οὗ 

ΟἿ τα δεϊὰ δραζί Ὀγ ἰδοβα οὗ ἴδ οἴδοσ, 

ΤὨς 500} βιιβίδῃσα 15 85 ἰἃ ψεῖα δάυ]ο- 
ταϊεὰ ὍὉΥ ἃ τηδίογίαὶ 8]}1|ο0Ὑ. Ζ. δπὰ 81. 
οὐηϊξ καί, ΜΏΙΟΝ 15 ΠΟΎΘΥΟΙ ἰηῃ [6 Ὀδοῖ 

ΤΩ585. 

20. ξύμφντον] “Ἰηρταϊηεα᾽᾽, ΤΏΕ 5ο00]᾽ 5 
Ῥεγρείυδὶ οοτητηπηΐοη ἢ (86 ὈῬΟΑῪ Πᾶ5 
50 ΠΞΘΡΑΙΔΌΪΝ Ὀ]οπάοΘα [Π6 πγδίθυδὶ δηά 

Ὁ ; (ϊ: Ἴ-: 

τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ: διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφντον ;: 20 



οὔ 

Πάνν γε. Ἑ μβριθὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [82 

βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ 

βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ 
ἀειδοῦς τε καὶ Αἰδου, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς "Ὁ 

5 τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη ἄττα ψυχῶν σκιοειδῆ 
φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ μὴ 
καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. 
Εἰκός γε, ὦ Σώκρατες. Εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ οὔ τί γε τὰς 

κ΄ σὰ Ἁ τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἷ περὶ τὰ 
ἴον ΄ὰ ’ 

το τοιαῦτα ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας 

τροφῆς κακῆς οὔσης" καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, ἕως ἂν τῇ 
[οὶ [οὶ [οὶ δὰ . , ’ 9 

τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδε- Ἐ 

θώσιν εἰς σῶμα. 
ΧΧΧΙ, ᾿Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ἦτ 

ς ρ" 

ΟἾΟΙ 

ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα 

λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις 
) ΄ ’ }] Ἁ ’ 9 Ἁ “ 

καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν 

ὄνων γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι" ἢ οὐκ οἴει; 
Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας 

[86 ϑρί ταδὶ ἔμαὶ παν Ὀδοοτὴθ νυἱσίυδ!Πῦ 
Οὔδ ἠδίυγχα; Βδποα ὄνθη θη ξεραγαιθα 
ἴτοτῃ [86 ὈΟΑΥ 586 ἰ5 ποῖ γεῖ ἐγτεεὰ ἔγοϊῃ 

ταδλίζοσ. 

3. βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται] ((. έαε- 
ἐγ 248 6. 

5. περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη] ΤῊ Ϊ5 15 Δἢ ἰη- 
(εγεβίίησ 1] υκίταϊίοη οὗ ἰἢ6 Τυδῆποῦ ἰῃ 

ὙΔΙΟ ΡΙαΐο Ψ1]1 ἰδ κα βδοηβ ρορυΐδσ Ἀὲ- 
11εΐ, ἃ5 6 οἴἴδῃ ἴακεβ βδοΐηθ ρορυϊδι εχ- 

Ρσγθϑβϑίοῃ, δηά Ε1] 11 ψἸ ἃ ἄδεροσ πχϑδηΐηρ' 

οὗ 15 ονῃ. [1}ἢ Ζατυς 865 Ὁ Μὰ μὰ 

ΔΏΟΪΒΟΥ οὐὔττεηΐ Ορίῃῖοη δρουΐ ρσῇμοβίβ, 

Βότα Βούγενεῦ Ποὺ ΔΩΥ 5ρεςοΐδὶ Ρ]αϊοηΐο 

ἴαγα : [μα 1 οπδ τηδῃ Κι]]ε ἃ δηοίμοσ (δς 
5ρῖ οὗ [86 51.) ναμάεσεα δρουΐ ἢϊ5 

δοσυδίοτηοα Βαιηΐβ, ἰειτι γίηρ δηα ἰοσ- 
τηθητηρ [86 Βοτιηΐοϊάε 50 Ἰοηρ 845 6 τὸ - 
τηδϊηδά {πεγα. 

11. τροφῆς] “τηοᾶς οὗ ἰ{6᾽, 
ἕως ἄν] “ἀπηι}1} ὈΥ οτανίηρ δῇοσ {μαῖ 

ὈΟΟΣΪγ ἠδίυσα ΒΟ ἰ5 {Πεὶσ σοχηρδηΐοη 

{ΠῈΥ ἃἵὲ ἂραΐῃ οοῃῆηρεᾶ ἰῃ ἃ Ὀοάγ᾽. 
ΤῊ Ῥύδβθῃοθ οὗ (ἢϊ τηδίοσιαὶ ΔΙ]ΟῪ 15 

βυ Ποϊοηϊ ἰο ἱπβρῖτα ἰῃ6 5οὺ] ψι 8 ῬΟΟΙΥ 
ἀεβίτος Ὀὰὶ οδῃηοί δθοσζά τηθδῃβ ἴο ρυδ 

ἴθ: 50 ἐμαὶ [δες Ἰοηρίηρ τοῦ ΤΟσα 

δηα τηοτο ἰπΐθηβα ΠῚ] [Π6 5οὰ] 15. οὔσθ 

ΙΏΟΤΘ σΟΠΠΒηΘΩ ἰῃ ΠΟΥ ΘΑΥίὮΥ Ὀσίβοῃ. 
δ1 Ἐ---82 Β, Ζ. Χχχχὶ. Τῆεβα 5ο1}15 ρᾶ85 

ἰπίο ἴμ6 Ὀοάϊεβ οὗ δῃΐϊμλδαὶς οσα ΠΟ 5 
ἅτ ᾿κεβί ἰο ΤΠΕΙΤ ΤΌΥΤΏΘΣΙ ὙΑΥ οὗ 16; (6 

56 ῆϑι.8] ἴηο 85565, (Ὧ6 οτγοῖὶ ἰηἴο ψγοῖΐνοβ 

δηᾶ Βανε; ψὮ116 (Π6Υ ἰμαὶ Βανα Ἰδοϊκοά 

ῬΒΙΠΟΒΟΡΩΥ Ῥυΐ 1οἃ Βυηδης δηὰ ἢδτπ)- 

1655 ᾿ἶνοθβ ρᾶ55 ἰηΐο ὈδεῈ5 δῃὰ ψαβρβ ἀπά 

δηΐς, ΟΥΥ ΘΥΘ ἱπΐο [86 Ὠυχηδὴ ἰοτχηι 

δραΐῃ. 

82 

ΔΙ [15 οδαρίου βμῃουϊἃ ὍῈ σοτηραγεοά ὶ 
[δ ταιλδυίκα ὉΪ6 ρᾶϑθαρε 7 ῬἬαΣ οἵ Ὁ 
011, ΤΠὲε οἴδμοσ ρῥγίποῖραϊὶ βἰδίοιηθηΐβ οἵ 
ΡΙαῖο οὐ τηδίθι ρου μοϑὶβ ἅτε ἰῃ Ζ,ριαδας. 
41 Ε--4ώ1 Ὁ, Κεῤμόϊῥε ὅι8 Ακ---ὅ2ο Ὁ, 
ΤῬἀαεάγμε 249 Βκ ΥγΓΕΏΡΔΟΙ ἢᾶς ἃ Ιοηρ 

δηά Ἰεασπθά ποΐβ οἡ ἴδε βυδ)εοὶ, ἀθα!ηρ 

ΟΕ ΕΠ ψ ἢ ποορ]αιοηϊβε γεν 5. 

17. μὴ διευλαβημένουνς] “ψὴο Πᾶνα 
ποί ἰακεη μεεά ἰο {πεῖν ψαγϑ᾽, 



82] ΦΑΙΔΩΝ.᾿ 97 

καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ 
ἐκτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσέ φαμεν τὰς τοιαύτας ἰέναι; ᾿Υ Ἀμέλει, 
ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, 

Ἃ Ψ δ ᾿ 9. "(ἡ ε δ [ο 7 Ἂ 
οἷ ἀν ἕκαστα ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης: Δῆλον 

δή, ἔφη" πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ κ 
Ἁ ᾽ [έ ’ » ε ἢ Ἁ καὶ εἰς βέλτιδτον τόπον ἰόντες οἱ τὴν δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν 

ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιο- 
σύνην, ἐξ ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ 
νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι; Τί; οὐ τούτους εἰκός ἐστιν εἰς 

τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν τε καὶ ἥμερον γένος, ἢ που 
μελιττῶν ἢ σφηκῶν ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτέν γε πάλιν τὸ 
3 ͵ ’ 3 δ [α Ψ 9 ἢ ἀνθρώπινον γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Ἑἰκός. 

ΧΧΧΙΠ, Ἑϊς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς 
καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ 

2. φαμέν] ὅο ϑοβδὴς ψἱτἢ [6 Ῥθδεὶ 
ΤΏ55.,) )οἰηΐηρ ὧν ψ ἢ ἰέναι. Ζ. τπὰ 8ι. 
φαῖμεν. 

4. κατὰ τὰς αὐτῶών ὁμοιότητας] “46- 
οοσάϊηρ ἴο {πΠ6 ῥοῦ πᾶσ δ ηἸ 165 οὗ (Πεὶγ 
Ῥυϊβυϊ 5, (Οἱ, Ζέριαδες 41 Ο κατὰ τὴν 
ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου γενέσεως. 

6. δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἀρετήν) 
ἈΑ5 ἴο [15 Ῥορυΐαῦ δῃά βοοΐδὶ νυἱγίιαια 5ε6 

ΟἹ 69 Β διά Δρρεηάϊχ 1. [η ΧεῤμόἧἠεἪδσιρςο 
να δηά (δαὶ (15 οΪ455 οὗ Ῥθορὶβ δὲ ἴἢ 

στεαῖ ἀδηρεῦ οὗ τηακίηρ ἃ Ῥδα ομοῖοθ δἱ 

[86 αἵρεσις βίων. Οὴἠα Ψῶῆο σἤοβα 84 ἰγ- 

ΓΑῊ 5 11{6 ννὰβ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόντων, 

ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ 

βεβιωκότα, ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς 
μετειληφότα, ὡς δὲ καὶ εἰπεῖν οὐκ ἐλάττους 

εἶναι ἐν τοῖς τοιόυτοις ἁλισκομένους τοὺς ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ ἥκοντας, ἅτε πόνων ἀγυμνάσ- 
τους. ᾿ 

9. τί; οὐ τούτους] 50 ΘοθδηΖ: Β Βαᾶ5 
ὅτι οὐὌ. 8:1. ἀπά Ζ. ρῖνε ὅτι τούτους. 

εἰς τοιοῦτον] “ἰο Δηοίμου ςοοῖὰὶ δηὰ 

σοη(|6 το ὸ ἰμδιηβεῖνεβ᾽, [Ι͂ἢ 7- 
ῬΙΩε 5 ο1 Ὁ ΜΘ ἢανα δηῃοίμευ οἷδθ5 οὗ 

ΒΔΙΤΏ]655 θα ὈΠΡὮΙ]οβορῃὶς πλόῃ ΜῈ ἃ 

ἀιεσεηϊ ἀδβιϊπαίΐοης τὸ δὲ τῶν ὀρνέων 

φῦλον μετερρυθμίζετο, ἀντὶ τριχῶμ πτερὰ 

φύον, ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνδρῶν κούφων δέ, καὶ 
μετεωρολογικῶν μέν, ἡγουμένων δὲ δι’ ὄψεως 

τὰς περὶ τούτων ἀποδείξεις βεβαιοτάτας εἶναι 

Ῥ, 

δι᾽ εὐήθειαν. ἍΝΠΟ [656 δῖα χὰ ἰδασῃ ἱπ' 

ΚεῤΨόῥκε 510. Α--- 530 Ο : ΥἱΖ. Δ5ἰΓΟΠΟΙΏΘΥΒ 
ὙΟ ἴδηου [μδῖ ορβεσναίϊίοῃ οἵ [6 βθανθηϊγ 
Ῥοάϊε5 ἰ5 ἴῃ (561 ᾿τηρογίδηϊ, αρασὶ ἔγοπι 

(5 Ῥδασίηρ' ου ΡΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ. 
12. ἄνδρας μετρίους] “γον οἰτἰΖοη5᾽; 

ΤΏΣΩ ΨὴΟ ῥγδοιΐβα δημοτικὴ καὶ πολιτικὴ 

ἀρετὴ διὰ ἀἰξοματρε (μεῖν βοςοῖαὶ δηὰ ἀο- 
τησβϑίῖς ἀπίϊθ5 οὐ Δ 0]γ. ὙΠΟΥ Ὀεϊοηρ 

ἴο 4 ἀεοϊάεαϊν πίρμοσ ρυδάς (88π {πε 
Ἑοδαγδοίευ ἀδβοσ θά ἴῃ εῤκόϊἠο᾽ 554. 

82 Ο, Ὁ, ὦ. ΧΧΧΙΙ. Βιυῖΐ ἴο [ἢ6 ΠΟΙ ΡΔΗΥ 

οὔ [86 ροάϑβ ΟὨΪῪ [δε τις ΡΒΠ]ΟσΟΡ ἢ ΕΓ οδῃ 

σοη6. Εὸν [815 οαυβα ἢς Κεαρβ Εἰπιβ 
Ῥυχο ἔτοιῃ νίοθβ, ποὶ ἔζοπι [ἢ6 νυ  ] 
τηοίίνοϑ [μὲ ροόνθσῃ ἴθ νυϊρασ, Ὀαΐ Ἀ6- 
οαυθ8 μ6 Ψ11 ποῖ τεϑῖδί ΕΣ] Οσορυ ΜΒ θη 
506 οἴἶειβ ἔγοδάοϊῃ δηα ρυτγίβοαίίοη ἴο ἢϊς 
508]. 

13. εἰς δέ γε θεών γένος] “ Ὀὰϊ (ο {πε 
ΘΟΟΠΡΔΩΥ οὗ ἴΠμ6 ροᾶβ ΠΟΠ6 ΣΩΔΥ ΔρΡρσγοδοῇ 

ὙΠῸ [85 ποί βουρῆϊ νγδάοτῃ δηὰ ἀερατίθ 

ἴη Ῥετίεοξϊ ΡυσΥ ; ποῆα Ἀπ ἰμα ἴονοσ οὗὨ 

Ιεασηϊηρ᾽. Τῆς ποσζᾶς ἀλλ᾽ ἡ τῷ φιλο- 
μαθεῖ ατὸ ἀρρεῃάεβά δ5 ἱπουρῇ μὴ φιλο- 
σοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι 

Βδά ποῖ ρῥγεοδάδᾶ: {με γε οδγίδίηϊυ 

ΡΙεοηδβίίο, θαϊ ΡεοσίθοιΥ πδίασγαὶ δηά ἰῃ- 
{6]Πρὶ 016. 1 566 20 οδι56 ἴο ἰηβεσὲ ἄλλῳ, 
ίατ 1685 ἴο δάορί 500} ἃ νἱοϊθηξ ἰγαπβροβὶ- 
[ἴοῃ 85 γι θηΡδοῖ ϑυρροβίθ, φιλομαθὴς 

7 

“7 



ΠΛΑΤΏΝΟΣ [82 οϑ 

τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
φοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σώμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ 
καρτεροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς ἑαυτούς, οὔ τι οἰκοφθορίαν 
τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι" 

5οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ 
φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Οὐ γὰρ ἂν 
πρέποι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μέντοι μὰ Δία, ἡ δ᾽ ὅς. 
τουγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ὦ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς 
ἑαυτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ σῶμά τι πλάττοντες ξῶσι, χαίρειν εἶπόν- 

ιο τες οὐ κατὰ ταὐτὰ πορεύονταε αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, 
ς ᾿ναὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ 

ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ἡ 
2 [ { “ 
ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

δια φιλόσοφος α΄τὸ ἰτοαυθηιγ ἰἀδημβεά 
ὉΥ Ρ]αίο, δβρεοῖδιν ἰῃ {πε ράβϑαρε αἰοϊοά 
Ὁγ Ηεἰηάδοτί,  εῤοόίὲς 376 Β τό γε φιλο- 
μαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὐτόν. 58:1. σῖνεβ 

ἄλλῳ ἤ. 
9. σώμά τι πλάττοντε!] [1,116 ΓὙΔ}}γ 

“τοουάϊηρ ἃ Ὀοάγ᾽, 1. 6. βρεπάϊηρ 8]] 

{πεῖν σᾶτα οἱ ἰεηάϊηρ ἴῃς Ῥοάγ. (Ε 72- 
Μαξε5 88 Ο τόν τε αὖ σῶμα ἐπιμελῶς 
πλάττοντα τὰς τῆς ψυχῆς ἀνταποδοτέον 

κινήσει. Αἶδο Δεῤ«όί[ᾳ 377 Ο καὶ πλάτ- 
τειν τὰς ψυχὰς τοῖς μύθοις πολὺ μᾶλλον 

ἢ τὰ σώματα ταῖς χερσίν. Τῇ ιἰϑαρὰ οὗ 

[Π6 νογὰ ἰῃ ἴῃς ῥσεβϑεηΐ οοπίεχι θαϑὶϊν 
ΓΙΘ65 ἔγοι ἴμαϊ ἴῃ [86 ἔνψο ράαβϑᾶροϑ 
αυοϊεά, ψῇετα ἰδ βἰρηΐβοθ [86 ἄδνεῖορ- 
ταθηὶ οὗ ἴῃς ῬΟΑῪ ὈΥ̓͂ πουτϑῃηηθηξ δηὰ 
[ταϊηΐηρ δηα ἴῃ βοῇ οἂϑε 15 ορροβϑὰ ἴο 

ἴδε ουἱαγα οὗ [Π6 βου]. ΤΒα τεδάϊηρ οὗ 
ΒΟ. [ἰ5 σώματι, ψΜΏδπος ΕἼΒΟΠΟΙ 5ιρ- 

μεβίεά σῶμά τι, ΏΪΟΒ ἢ τμ6 ΖίϊτΟΒ 
οὐϊίοτβ 1 ᾶνο δάορίθά : ἰῆς τι βθεπὶβ ἴο 

δὰ ἃ ἰουοὶ οὗ οοῃίειρί, Ε ἢδ5 σώματα, 

τεϊαϊπε ἃ ὈΥ̓͂ ΘΑ] ραυη. Αϑὶ᾽9. σώματι 
πράττοντες, “ “ΟΥΚίηρ ἴοσ (86 Ὀοάγ᾽, 
5. ἃ ὙΕΙΥῪ σἰγδῆρο ΘΧΡΥΘΞΒΊΟΣ, ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ6Δἢ5 

Ἰυπιβεά Ὁγ [δ6 υβε οἵ πράσσειν χὰ ΤῆυοΥ- 
ἀϊάθϑ. ϑ.ῆδῃΖ δάορίβ ΗἩείηάοσγί ̓ 5 ὈοἹά 

ΔΙιογαϊΐοῃ λατρεύοντες, ΜΏΪΟ. 1 σδημῃοῖ 

ΔΡΡτονυθ; ἴαι 1.55 Μδάνὶρ᾽β οοϊπαρε πελα- 
τεύοντες. 

82 ὮὉ--8.4. Β, ἐζ. ΧΧΧΙΪΪ, χχχῖν. ῬΉ1]οσο- 

ΡῬΕΥ, βηπάϊηρ (6 500} ἃ ὈΓΘΟΏΕΙ ἴῃ ΠΕΣ 
ῬοάΣγ δροάς, βἰγῖνεβ ΌὉῪ ρεγβιυιδϑοῖνα δάτηο- 
πἰὔοη ἴο 5εἴῖ μεσ ἴσθε; [6] ηρ Ποῦ (παί 

586 15 ἀεϊυἀεα ὈΥ (ὃς Ὀοὰγν δηά 1ΐ5 56}- 
βϑ10η5: ἔσο ΒΌΟΒ 586 βῃουϊὰ τι πάσαν 

Ποσβο δᾶ ἰἱγυβὶ ἴο Πουβα ἢ δἷοηθ ; ἴου 

5ὴ6 δἰοῃηθ οδὴ ὈδἊμοϊᾶά (6 ἰηνι51}}}16 δῃᾶ 
ΔΡρτθῃεηά ἴδ ἴσα. Απά [δὲ 5Ξου] (Πδὲ 15 

ἀϊξοσεεῖ 1ἰσίεπϑ ἴο ἴδ νοῖςε οὗ ΡῃΪ]ΟΒΟΡὮΥ, 

ἴου 586 5665 (δῖ ᾿Ἰηάδυΐσεηος οὗ ὈΟΑΣΪΥ ρΡ45- 
βίου [ᾶ5 (ῃἷς ἰδίαὶ σεϑυϊ, ὙΝΒαίβοσνου 
ΔΎΔΚΕΒ ἴῃ 15 [ἢ6 5ἰτοηρεβί Ρ]Θασῦγα. ΟΥ̓ 

Ῥδΐῃ, ἔξασ οὐ ἀδεῖτε, (815 ψε (Ὠΐηῖκ ἴο ὃς 
τηοβί ϑΌΣΕΪΥ ἱπ|6. 850 1ξ 8ὴ6 βδδῖε (ἢς 
Ὀοαγ᾽5 ρ᾽εαβῦγεβ δπᾶ ραΐηϑ, 5ὴ6 Ὑ111 αἷ5οὸ 
5ῃδγύε 15 Ὀ6]1εἰβ οοποογηίηρ ἰσαῖἢ ; δηά 
Ῥείη [ἴῃς Ὀοάγ᾽β οἷοβε οοπιρδηΐοη [Βσουρῃ 
6 ψ1}1 ἰΙεανα ἰ δὲ ἀθδίῃ. Ἴοοπίατηϊπδίθα 

ΌΥ ἰἴ5 παίυχε : (βετγείοτα δ88 ΜΠ ὭΘΝΕΙ 

ΤΟΔΟΪ ΒΟΙ ΠοΙΩ6 ἴῃ [ἢ6 ἰην 51}0]6 Ὀὰΐ τηυϑὶ 
δηΐοσ ἀρδίῃ ἱπίο δῃοίμεσ Ῥοᾶγ. ἘΕῸγ (5 
ΤΟΆΞοη (86 ὈὮΙΪΟΘΟΡΠΟΥ 15 νἰσίαουβ ; ποῖ 

ἴτοτιὶ ΔΠΥ͂ Οουμητηοη τηοίΐνε ; Ὀὰΐ ὈΘΟΔι56, 

ΨΏΘΩ ΡὨΙΪΟΒΟΡΩΥ ἰ5 ἀδ]νεσίησ 15 50], 
86 ὙΠΠ ποὶ υπᾶο πεῖ σους ὈΥ ἱπδυϊρίηρ 

[ῃ6 Ῥοάγ᾽5 Δρροιῖε8. 850. [18 βοὺϊ ἢὰ5 
Ρδδοβ ἔγομι (5 (του ὉΠ ρ ἀπά ᾿ἴνεβ δρατί 

ἔχοιὰ ἰἴ; δῃᾶ αἱ ἀφαϊῃ δῆ σχείυσης ἴο ΠΟΥ 

ἀϊνίηῃα δροάδβ, {δασίηρ ποί δἱ 411 ἰεβϑὶ 85 

δῇθ ἀερατίβ 5886 Ὀὲ βοδί(οσεά. ΟΥ̓ ἰδ8 
νη δηά δχὶϑί ΠῸ τοῦδ. 



ῳ 

83] ΦΑΙΔΩΝ. οϑ 

ΧΧΧΙΙΠΙ͂, Πώς, εὖ Σώκρατες ; ̓Ε;γὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώσκουσι 
γάρ, ἢ δ᾽ ὅς, οἱ φιλομαθεῖς ὅτε παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ 

Ἑ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλη- 
μένην, ἀναγκαζομένην δὲ ὥσπερ διὰ εἰργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι 
τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλιν- 5 
δουμένην, καὶ τοῦ εἰργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δι᾽ ἐπιθυ- 
μέας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος ξυλλήπτωρ εἴη τῷ 

89 δεδέσθαι,---ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν οἱ φιλομαθεῖς ὅτε οὕτω 
παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα 
παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν 
μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ 
τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον 
μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσθαι καὶ 
ἀθροίξεσθαι παρακελευομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ 
αὐτὴν αὑτῇ, ὅ τι ἂν νοήσῃ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν 
ὄντων" ὅ τι δ᾽ ἂν δι’ ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν 
ἡγεῖσθαι ἀληθές" εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, 

4- διὰ εἱργμοῦ] “(Πγουρὴ (Π6 Ὀαγβ οὗ 
ΕΓ Ρῥβδοη . ὅδε οδὴ ἱπάδοἃ ὅθε τὰ 
ὄντα, ὈχΓ ΟὨΪῪ ἱπ [86 τωδίοσίαὶ βυτωθο β 
ὈΥ ΜΒΟἢ δίοης [ΠΟῪ τονεᾶὶ {μοι βαῖνοβ ἴο 
[86 56ῆ568. 

5. κνλινδουμένην] ὁ ν Δ] οὐνΐηρ ἴῃ αἱξοτ 
Ἰσῃόγδηςος᾽. δ. Ῥδυμὰ σοτηρᾶγεβ ρέϊέοις 
3004, 7Ζεαείεζις 172 Ο. 

6. ὅτι δι’ ἐπιθυμίας ἐστίν] 1 ἰακε (ἢ 6 
ἸΙοΓΑ] ἰγαηβδιίοη οὗ [Π5 βεηίεηος ἴο ὃς 
ἃ5 1Ὁ]οὐγ5: Ἥ(δαὶ 1 ([ῃ6 ῥυίβοῃ) δχ ςίβ 
ὉΥ τρϑδῃϑ οὗ ἰυ5[; [51 [ῃ6 ΨΑΥ ἴῃ τ ΒΙΟΝ 

[86 οδρίϊνα 15 τηοβὲ δρὶ ἴο δἱά δῃηὰ αδδοί 
Ὧ]5 οὐνη ἱποδγοθσδίοη ᾽; ἰῃ οἴμοσ ᾿οσάϑ, 

[86 ῥτίϑοῃ 15 ἴῃς ἀυηρεοη οἴ]υβί, τι βογείῃ 
πὸ ῬΥΒΟΠΟΙΘ ΔΙῸ ΔΟσΟΙΏρ 065 ἰῃ (Πρὶν 
ΟΥΏ ἱπηρτίβουτηθηῖϊ---ς 1 υηἀετοίδηα 88 
ἃ. 5: ὩΡῚ]ς τοϊδίῖϊνα, ἢ ἩΒΙΟΝ παγ΄. Τῆς 
Ῥῆσαθε δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστὶν 15 ὑυπάετκίοοα 
Ὁγ ΘΔ! θαυ τ 45 ἃ ρου ΡΉγαϑὶβ ἴοσ ἐπιθυμεῖ, 
ὉΥ Ηεἰηάοσί ἴοσ ἐπιθυμεῖται. ΤῊΘ ἴΌΥΤΩΕΙ 
τοδῖκεβ [6 οἰδυξε ὡς ὧν μάλιστα ΘΧρτΕαβ5 
(86 οδ᾽εςϊ οὗ [δε ἐπιθυμία, Μ᾿ ΪΟὮ οομηθ5 

ἴο 1.815: (ἢ6 Ρῥχίϑοῃ (ἰ.6. ἴῃ 6 Ὀοάγ) ἀδ6- 

5165 ἴο πηὰ οὔ ΠΟῪ 6 80] ΤΔῪ τηοβῖ 

αἰὰ δ οὐ ᾿ρτϑοητηθηί. Βυΐ [Π]15 15 
ἀονητσίρηῖ. ποηθθῆβθ. Ηεϊηάογί τσ δ 

’ 

ἱπίογρσείς ἴῃς ὡς ἂν μάλιστα οἶδε, ἀχοορὶ 

(δὲ Π6 τηᾶκαβ ὡςξε ὥστε. Βαΐ δι᾽ ἐπιθυ- 
μίας ἑστὶν - ἐπιθυμεῖται 15 ΞΌΓΟΪΥ ὙΕΙ͂ 

αιεβιϊ δ ΌΪα ; τπογθουοσ ἰἰ 15 ποῖ 86 ῬΟάγ 
Ῥυΐ ῬΟΟΙΪΥ ρῥ]εαβυσεβ πο ἴΠ6 οτροάϊοα 
500} ἄεβίγεβυ Τα ᾿ηἰογρσχείδίίοη 1 ἢανα 

βιρρεβίεα ὈΙΘΟΙΒΟΙΥ ἄρτοε ὙΠῸὺῪὺ 82 Ὁ: 
[86 ῥγϑουῃ οὗ ἰυ5ῖ 15 ᾿ιδῖ [πδξ ΝΟΥ οης οὗ 
ΜΘ ἢ [6 508] βμυΐθ ἴῃς ἄοοῖβ ὕροι 
ΠΟΙΘΟΙΙ: ἔοσ Ἄδοῖ δοῖ οὗ ἱπάδυ]ροηος 15 (ἢ 6 
Βῃοοίίηρ οὗ ἃ ἔγεβϑῃ Ῥο]1. ἜΠε ἰγδῃβίδίου 

ἰπ ἴδ6 ἘΠρεΪπηδηη 86 γῖ65 δίοπε ἰδῖζεβ ἰδ 6 
5ΔΙ͂Ὼ6 Υἱεν “ΜῈ ΟΣ δι ἀδσ ΟΠ ΘΗ] πὲ 
Ῥεσγυδί, δα γεῖσος δ, εἶδε ἄἀογ σείδηρθῃς 
βαῖρβί μαυρίβδο! οι Ηεϊίδσ βείηοσ 6 6- 
ἔρθη βοῆδίς βεΐῃ τηι158 ᾿. 

ἡ. τῷ δεδέσθαι] 80 411 [Π Ση55. ΘΟ ΠΔΏΖ 
δῃηά Ζ. δαἴον Ἡεϊηάογβ οοπ)͵εοίατα τεδά 
τοῦ. Βαυΐϊ 5ἴποα συλλαμβάνειν σοηἐΠΌ4}1} 
(Ακ65 ἃ ἀαιϊνα {ποσὰ 15 ἢῸ σεᾶϑου ΜὮΥ [86 
νοῖραὶ συλλήπτωρ 5που]ὰ ποῖ Ὀδ [Ο]]Ἱον οά 
ὉΥ [πε βσ8ῃ)6 οᾶβε : ἰδ δἰζογαίϊοη 56 6:15 
σταιυϊίοιυ. 

8. οὕτω ρσοοβ νυ ἢ ἔχουσαν. 
ι6. δι’ ἄλλων] ἱ. 6. τῶν διὰ σώματος 

αἰσθήσεων. ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, “ γαιγίηρ 
ὙΠ ἢ ναυγίηρ' οοπαϊοῃ5᾽. 

ἜΠ: 

δ 

ἘΣ 



Ιοο ΠΛΑΤΩΝΟΣ [83 
ἃ , ῬΑ ἔ κα ἣ Ἁ 3 “ ’ φ ψῃ ἤ 9 ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν τε καὶ ἀειδές, ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ 
οἱἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως 

φ ] φ “Ὁ ΛΑ 5» [.] Γι] 7 9 

ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων καθ 

ὅσον δύναται, λογιζομένη ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα ἡσθὴ ἢ φοβηθῇ 
Δ 5 ’ ΩΝ σι Λ. Κ᾿ 3. 9 9 κ“ ψΨ 

5ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὧν ἄν τις 
οἰηθείη, οἷον ἢ νοσήσας ἢ τε ἀναλώσας διὰ τὼς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ 

πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει καὶ οὐ 
λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώκρατες ; ἔφη ὁ Κέβης. Ὅτι ψυχὴ 

δ 3 ἣ ᾽ Ω φ ΄ ΠῚ ΓῚ ’ 

“παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκάξεται ἅμα τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφό- 
το δρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ, τοῦτο 

ἐναργέστατόν τε εἶναι καὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως ἔχον ταῦτα δὲ 
μάλιστα «τὰ;» ὁρατά; ἢ οὔ; Πάνυ γε. 
πάθει μάλιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πώς δή; Ὅτι» 

Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ 

ς ’ ς 3 ’ [4 ἢ ΄ 3. ἡ δ᾿ 

ἑκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα πρροσηλοι αὐτὴν πρὸς 

18 τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, δοξάξουσαν ταὐτὰ 
ἀληθὴ εἶναι ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα φῇ. 
σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀνωγκάξεται οἶμαι ὁμότροπος τε καὶ 
ὁμότροφος γίγνεσθαι καὶ οἵα μηδέποτε εἰς “Αἰδου καθαρῶς ἀφι- 
κέσθαι, ἀλλὰ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε ταχὺ πάλιν 

“ 9 “ ΕΥ̓͂ ’ ’ 4 

ο πίπτειν εἷς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ 
τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ θείον τε καὶ καθαροῦ καὶ μονοειδοῦς Ἑ 
συνουσίας. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες. 

4- λογιζομένη] ΤῊ 500] τεῆεοϊς ἐμαὶ 
νεποιγοηΐ Ρδϑϑοῃβ οὗ μ]6άρηγ6, ραΐῃ, ἔδδγ, 

ΟΥ ἀεβῖσε 50 ἀῦϑου [6 δἰϊοηϊίοη (δαί 

ποίησ βθθτβ 50 τοδὶ ἂς [86 οδ͵ϑςοϊ ἰῃπ- 
βρισ [Πεὰ. ἸὙΠοζοίοσε 1ξ 586 15 ΒΙΣΟΠΡῚΥ 

ἀχοϊίςἃ ὉΥ ὈΟΑΣΙΥ δἰεοϊίοης οὗ (ἢϊ5 Κὶμάᾷ 

ΘὯ6 Ψ1]1 Ὀς ἰοχοοά ἴο {πῖηκ ποίμτηρ 50 
τε 8] 45 {Π656 τηδίοσί 4] ἰίηρϑ : 50 (δὶ ἰῃ- 
βἰοδα οὗ βεεκίηρ σα ἴῃ [ἢ6 οὨδΔηρΕἾ655 
νοχε5 οὗ ἴῃς ἱπίς Πρ]. 5806 ψ11}} Ἰοοῖκ 

ἴον ἴἃὶ ἴῃ ἴῃς δνεγομδηρίησ ἤπχ οὗ Ρἢ6- 
ποιμθηᾶ. 

ἡσθῇ ἢ φοβηθῇ] Ζ. ἀπὰ 8ι. δἀὰ ἢ 
λυπηθῇ, Ὀπὶ [696 ψογὰβ δῖὸ ποΐ ἰῇ ΒΟΡ, 

δηά (86 ΟἴΠΟΙ τη55. 46 οί δρτεβά ἃς ἴὸ 
{πεῖν ροβι(ἰοη. 

5. οὐδὲν τοσοῦτον] “ ποί οη [86 56616 
(παἰ οὔς πιὶρῃϊ βαρροβε᾽. ΕῸΣ τοσοῦτον 

Γλαύκων, μέγας, οὐχ ὅσος δοκεῖ. ΘοΏΔΗΖ, 

δραΐηδί [ἢ 6 τη85., τ 65 ὑπ᾽ αὐτῶν : Ἀαΐ 
ἀπὸ ΤΑΔΥ ΘαυΔΠῚῪ τυὲ}} Ὀς 5αϊὰ ; " αυιϑίηρ 
ἴτοσῃ ποτ᾽, 

6. οἷον ἢ νοσήσαΞ] (δ σοποϊάἀετγαίίοπς 
ου ΜΏΙΟΝ (Π6 δημοτικὴ ἀρετὴ 15 Ὀα56ά. 

8. ὅτι ψυχή] “(δαὶ (Π6 508] οὗ Ἔνεῖν 
τδῃ ἰπ [ἢδ δοὶ οὗ ἐξεϊρ βοσὴθ νεμοιθης 

Ρἰθαβυγα οὐ ραΐῃ 15 αἱ ἴῃς 5816 {πὶ6 σοη- 
βίσγαϊηθδα [ο ἢεϊ εν ἴμδαὶ ᾿βδίϑοανοσ τηοϑί 
ΒΙΧΟΠΡΊΥ αχοϊίοθ δυο ἔδοϊ ηρβ, (ἢ ἷθ 15 
τοί νἱν ἃ δηᾶ {τ|6; ψΠογθὰϑ ἰΐ ἰς ηοΐ 

50᾽. 
11. τὰ ὁρατά] Ηεἰπάοτῇ 50ρ]16ἃ τά, 

ΨΏΙΟΝ 15 στη βϑίηρ ἰὴ [86 1155. 
15. ταὐτὰ ἀληθῆ] 80 ϑΘοθδη2 ἴογ 

ταῦτα: τἱρςγ, 1 (ΠἰηΚ. 

17. ὁὃμότροπός τε καὶ ὁμότροφο!] “κε 
νἰτίυ} }Πγ τε 'βο {{{|6 σοαραῖα ἀοῥιμόϊε: ἴϊ ἴῃ Βα ψγαγ8 δῃὰ πυτίατο᾽, 

᾿ ὅρϑ 5; μέγας γάρ, ἔφην, ὁ ἀγών, ὦ φίλε 
. - “2κπ΄ιΨ 

- 

σ 

ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ. 



τς 

ἤ 
ΦΑΙΔΩΝ, 

ΧΧΧΙΥ͂, Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως φιλο- 

ΙΟΙ 

μάθεῖς κόσμιοί εἰσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασιν" ἢ 
ϑέσ σὺ οἴει; Οὐ δῆτα ἔ ἔγωγε. Οὐ γάρ’ ἀλλ᾽ οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ 

᾿ ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι 

᾿ἕαυ τὴν λύειψ, λυούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς . “ἡ- 

καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράτ- 
τειν, Πηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριξομένην᾽ ἀλλὰ γα- 
λήνην τούτων παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν 
τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ 

Β ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τε οἴεται οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ 
ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη 

ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς 
οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ Σιμμία τε καὶ 

“4, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασιν) 
“ποΐ ἴοσ [δε γσϑθάβοῃβ ψῃϊο [Π6 ΤΩΔΗΥ 85- 

5ῖσῃ ἴοσ Ὀεΐπηρ 5ο᾽, ΘοθδηΖ Ὀτδοϊζοίς φασίν, 

δα Ἡδϊηδογέ ρσοόροβαβ φαίνονται, Ὀοίῃ, 

ἃ5 1 {Π]1ηἰκ, ποθ] θβοῖγ. ϑ.4 ΠΡ δυτα στρ ΒΥ 

ΒΌΡΡΙ] 65 κόσμιοι εἶναι καὶ ἀνδρεῖοι, 
4. οὐ γάρ' ἀλλ᾽ οὕτω] ΤΙϊΐΞ ρυποίιδ- 

ἴοῃ 15 ΟἸΘΑΥΙΥ τῖρμξ μογα δ5 ἰῃ “λαξάγμξ 
2,76 ἢ. 

5686. 
5. λυούσης δ᾽ ἐκείνης] “ἀπ Ὑ8116 

ΡΕΙΙΟΒΟΡὮΥ 15 ἰἸοοβίηρ Βεὺ ἴο γίνε βεγβεὶξ 
ὋΡ ἴο ῥ᾽εαβαγας δηά ραϊῃβ [μαΐ (ΠΕῪ ΤΑΥ͂ 

Ὀιηά ΠοΥ αι ᾽β. ΤῈ δρροῃάρα ἰηδηϊῖνα 

ἐγκαταδεῖν ἰ5 ἃ ὙΕΙΥ σοτηποη ἰάϊομι, δηά 

ὮΥ Μαάνὶρ Θῃουϊ ἃ νυ ῖϑ ἰο ἐχρυηρα 

παραδιδόναι 1 σΔῃποί 566. ϑΟ,ΔηΖ Βον- 

ἐνεῦ Ὀγϑοϊκοίβ 1. 

. μεταχειριζομένην] ΤΗὶς 15 ἀοι (1655 
{86 τίρῃς τεδάϊηρ, δ ουρῇ [86 τη95. δῖα 
ΒΙΓΟΠΡΕΙ ἴῃ ἵανουγ οὗ μεταχειριζομένης : 

(ὃς ρσεηϊνα 15 βοννόνεῖ, 85 Ρσοῦ, (δάάες 
5405, 6451} δοσοπηίοα ἔογ ὈΥ Π Ῥτοχίμτ Υ 

οἵ Πηνελόπης. ΤΟ 500] ψοτκϑ αἵ ἃ κΚὶπά 

ὃ Ῥεμδίορεβ ψεῦ, ΟὨΪΥ ἴῃ [6 ΟΡροβὶίβ 

ὙΑΥ. Ῥεμεῖΐορο, ἴο ῥύδβεσνε μεσ νἱτίυβ, 

πηαϊᾷ αἱ ηἰρῃΐς τῃ6 ψουκΚ 5886 σον ὉΥ 

ἄδγ; [6 508] ψεᾶνεθ ἀραὶ (6 ψερ οὗ 
1515 ἡ ὨΙΘἢ ΡΒ ΪΟΒΟΡΕΥ͂ 45 Ῥδθη ὑηγᾶνε]- 

Ἰπρ' ἴο 5εῖ ποὺ ἔτεα, Ῥχοῖ, σεάάες νουἹὰ 

δονοῖῃ Πηνελόπης ὈΥ ἐναντίως - Ὀυϊ 1 

Ὀ6] ον ῬΙαῖο Πανοσ ι1.565 {π6 σεοηϊίνε ἡ Γἢ 

οὐ γὰρ ἀλλὰ σίνεϑ [υ5ῖ (88. ψΙΟῺρΡ᾽ 

τηἰς δἀνετὸ ; ἔου ἰῃ σΣ12 Ε, ἴο ψηίϊοι Ρτοξ, 

(οάάεβ τεΐουβ, τούτου ἰβ ρογετῃοά ὍΥ 
καταντικρύ. 8:1. Ὧδ5 μεταχειριζομένης.- 

8. τούτων] -ς. ἡδονῶν καὶ λυπῶν. 

ἐν τούτῳ] 866 οὔ 59 Α- 
1ο. ὑπ᾽ ἐκείνον τρεφομένη] (ομράτα 

Ῥλαεάγες 248 Β οὗ δ᾽ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ 
τὸ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστίν, ἢ τε δὴ 

προσήκουσα ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νομὴ ἐκ τοῦ 

ἐκεῖ λειμῶνος τυγχάνει οὖσα, ἢ τε τοῦ 

πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ κουφίζεται, τούτῳ 

τρέφεται. Τα 5ο1115 ψ ΙΟΒ οαππηοί ΓΟΔΟ ἢ, 

ἔπεα ῥΙαίη οὗ σα τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται. 

Οοιρασα ἴπα 51} τηοσα βιίσ κίηρ τρεΐδ- 
Ῥῇοσ ἴῃ 7Ζ;ρηαέμς 90 Α ἐκεῖθεν γάρ, ὅθεν 

ἡ πρώτη τῆς ψυχῆς γένεσις ἔφυν, τὸ θεῖον 

τὴν κεφαλὴν καὶ ῥίζαν ἡμῶν ἀνακρεμαννὺν 

ὀρθοῖ πᾶν τὸ σῶμα. 

11. τοιοῦτον] 9... ἀληθὲς καὶ θεῖον καὶ 
ἀδόξαστον. 

13. οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηθῇ] Εοτ [815 
ἀηυϑ08] ρῆγαβα σοιηρατα ἄἐῤνόϊε 465 Β, 
Α42οἶοργν 288, Οογρίας 520 Ὁ. ΑΙ5β0 Ασίβ- 
[ορβδηο5 ΞΖ κοἰοοίασδας ό8ο οὐχὶ δέος μὴ σὲ 

φιλήσῃ. 

ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα] 1155. ταῦτα δ᾽. 
ΜϑΩΥ εἀϊίοτβ, Ὀερίηπίηρ 1} Ἐοσβίοσ, 

μανα τερασάβδα [Πεβ6 ψγογὰβ ἃς ἃ ρὶοββ 
ὍΡΟΙ ἐκ τοιαύτης τροφῆς, διὰ ΒΟ, ΔΖ 

Ὀγδοϊκοί ει. ΤὨϊ5 ν᾽ αὺν ΏΔΥ Ὀ6 ρδῖ: 
Ῥαΐ1 (Ὠΐηἰκς {Πεσα 15 Βασαϊν βυβιοϊςης ον]- 

ἄεξηῃςς ἴοσ Ὀγβοϊκεῖησ, [1{ ἰἢ6 ννογβ ἅτε 



ῬΝ 
Ἄ 

ΙΟ2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [84 

Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ 
τῶν ἀνέμων διαφυσηθεῖσα καὶ διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν "ἔτι 
οὐδαμοῦ ἤ. ἃ 

ΧΧΧΥ͂. Συγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ Σωκράτους ἐπὶ Ο 
ων δε πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἦν ὁ Σωκράτης, 

' ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας 
σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην καὶ ὁ Σωκράτης ἰδὼν αὐτὼ 
ἤρετο Τί; ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχθέντα μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λέγεσθαι; 
πολλὲς γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ 

το μέλλεε ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τε ἄλλο σκοπεῖσθον, οὐδὲν 
λέγω" εἰ δέ τε περὶ τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ 
εἰπεῖν καὶ διελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαίνεται βέλτιον «ἂν; λεχθῆναι, 

καὶ αὖ καὶ ἐμὲ συμπαραλαβεῖν, εἴ τε μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ 
εὐπορήσειν. καὶ ὁ Σιμμίας ἔφη Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τἀληθῆ 

σοηπῖηα, δὲ ποο 5 σοττεοίίοη. ΟΥ̓γΕ ἐπ ΡΔοῖ 
[45 ταῦτά τ᾽. 

Αἱ δεβὶ Ξ'σῃιε [86 οοποϊυάδίηρ τγοτάς οὗ 
[ῃς Ομδρίοσ βεεῖλ [0 ᾿ΩΡΙΥ δαὶ ἃ 501] 

[δαὶ 5 ρυσε ἰβ 1655 ᾿κεῖ ἴο Ῥουβῃ (ΠΔῃ 
τῆς ἱἰῶρυτο. Βιυΐ 5ἴπος (δῖβ 15 μοὶ [6 

8536, γχὲ τηϑί υπηἀεογεοίδηα Ρ]αῖο ἰο τηϑᾶῃ 

(δαὶ [86 Ρυχα 5ου] δἷοῃς 15 Ἄχεηρὶ ἔσοιιϊ 
, αν. Τα ᾿πρυτε βου, πανίηρ οαϑὶ ἴἢ 

πεῖν ἰοὶ ἢ ἴῃς ΒΟΥ δηὰ βανὶηρ ΠΟ οου- 
ςερίίοῃ οὗ εχίβίδηςς δρᾶσί ἴσοῃλ 1ἴ, ΤΩΔΥ͂ 
Ἅ{|1 σΌΡΡοβε ἴπδὶ σογροσεαὶ [1 15 ἃ σοΏ- 
ἀϊοη οὗ Βορ Ὀεῖηρσ : Ἀαΐ ἰδ6 ρυτϊς 5οὺ], 
ὙῸ [85 ᾿ἱνεά ἀρατί ἔγοτα ἴῃς ὈΟαῪ 50 ἔδυ 
85 58: ΤΑΥ͂ Δηα ἴεξοἷς ΠΕ οὐνγῇ ἱπάερεπάδης 
ῬΟΥ͂ΤΟΣ, 8845 20 τωηϊβρίνιηρθ ἰεϑὲ [6 σοπὶ- 
ῬΔῺΥ οὗ ΒΟΥ 5'ανε 6 ὩΘΟΘΘ ΑΙ ἴ0 ΠΟΥ 6χ- 

Ιδίθῃςε : [6 ΒΟΥ ἸΏΔΥ ἀγεοδαᾶ ἀἸ55ο] [1 0ῃ, 
Ὀαΐ 586 15 βεοῦζε. 

84 0-385.}, ὦ. Χχχῦ, Θ:16Π06 Θη5065 85 

Θοϊκσαίεϑ οθᾶϑθεβ: ὈῬαΐ ῬγεβοΓἾὮΥ Θ᾽ μαΐα5 
δῃὰ Κορε δῖ ἤεασὰ οοηνογβίηρ δρασί. 
Ατὰ γοὺ ἀϊδουβδίησ ΔΗΥ ἀομρίι]} τηδί(ετϑ 
ἴῃ [86 ἀχσυτηδης ἡ δ8ῖ.κ5 ϑοκζγαίθβ, ἔοσ ἴ[θγα 

τῆσδ Ὀ6 ΤΩΔΗΥ͂ τοιηδίπίησ. οδὐρερηῆαᾶς: 

ΎΤΠεσς 816 Ροϊηΐβϑ οὐ ΨΈΏΪΟΝ γ͵ὶῪ 5ῃου]ὰ 
1κὸ ζυσῖμοσ καἰ ϊοίαοςἰοη; Ὀυΐ τὰ βἤση 

ἴτοῦλ ἰσου ]ὴρ γοι δ 50 584 ἃ [{{π|6. 

͵δοξγαίές: 11 σαπηοί σοηνίηος γοὺ {μα 
1 ἀο ποῖ ΘΟ, 5161. ΣΩΥ͂ ὑσεβεηῖΐ δἰ δίϊοη 58ά, 
Ι 58.811 βηὰ ἰξ Ββατά ἰηάεοεά ἰο Ῥεσβυδάε τῇς 

ταϑὶ οἵ τωδηκίπᾶ, Ὑοαῦ [Ὠϊη 1 δὶ στα 

ἴοο δ ἴλη ἴπῈ ϑνδὴβ: ἴοσυ [ΠΟῪ βίην 
δνδοίοβί [51 Ὀεΐοτο [ΠΟῪ ἀϊε; ποῖ, 85 τῶθῃ 

58, ἰ(μαῖ ΤΠΕΥ τὰ ᾿ἰδιηοηϊπρ (ΠΟΙ ἃΡ- 

ῬΙΓΟΔΟΒίηρ ἄἀσδῖῃ, Ῥυὶ Ὀεζαυβε ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
ΑΡΟΙο᾽ 5 Ὀἰγάς δηά Κῆον (δ6 ροοὰ [Βῖηρβ 

(μαὶ ἃγεὰ ἴῃ ΗἩδάεβ ; νβογείοσε ἴΠ6Ὺ 5ἰηρ' 
ἴῃ σἰδάμοϑββ οὗ μοατί. 1 ἴοο δὰ [ἢς 5εῖ- 

νδηΐ οὗ Αροϊῖο, δῃάὰ 1 ἀερασὶ 1815 1ε 0 

1655 ἘΠ ου}}γ [Ώ8η Π6Ὺ : 5ρεαῖς 1Π6ῃ, 1 

γοῦ Βαανα δηγίπίηρ ἴο 851. μδέρμρξας 1 
ὙΨ1 φρεαῖκ : [ἢς {γὰ οὗ [86 πιδίζουβ Ὑ6 
δανο Ὀδοη ἀϊδουπδίηρ ἰ5 βαγὰ ἴο Ὡἴβοουοσ, 
ΠΘνοσί Β6 1685 1ΐ πεσε 14]ἸπἰΠοατίοα ἴο ΔΌΔἢ- 
ἄοῃ [86 βϑαάσορ. 80 ἴῃ ἀείδυϊ! οὗὨ βοτηθδ 

ἀϊνίηα ψογὰ γψχὰ ταδί βἰσῖνε ὈΥ 811 τη θδἢ5 

ἴο δηά [86 Ξυγεβί [ἤδοΥΥ ἴ[ῃαἴ Πυμηδῃ τϑᾶβοη 
Δ} δΙΣΏΪΒὮ, 845 1 ΟΓΟ ἃ ταῖ ἴο ὈΘΑσ υ5 

ΟΥ̓́Σ [ἢ6 568 οὗ 16. Τδογοίοσο, 1 [(6]] 

γου, ϑοϊταῖεβ, ἴμδΐ ἴμὰ ἑογεροίησ ργοοῖ 
ἄοεϑβ ποίΐ 566 ἴο τ6 ΘΟΙΏΡΙοἴα. 

5. πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ] ᾿ τα αὖ» 
βουθ6α ἰη (86 ἑοτεροίπρ ἀϊδοουγδε᾽. 

12. βέλτιον ἄν λεχθῆναι] ΤῊε ἱπϑογτ ἢ 
οὗ ἄν, νὮΙΟΝ οου]Ἱᾶ φαϑγ ἄτορ ουὖἱ αἴϊεσ 

βέλτιον, βθοῖωὴὼβ ἴο τὴς ὨδοθϑβϑϑΙΎ. Ρ,οί, 

Οεάδε οὔβεγνες ἴμαὶ νερ5 οὗ τδἰηκίηρ 
οἴξηῃ ἰδκα ἃ Ῥασε ἱπδηϊίνα, ἴο ἐχρταβς 

ἄυϊγ. ΤΆ 5 ἰ9 {πιὸ : Ὀπί φαένεται ἰ5 ποῖ ἃ 

ψεῖρ οὗ (μ]κίηρ. 
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σοι ἐρῶ πάλαι γὰρ ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωθεῖ 
καὶ κελεύει ἐρέσθαι διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι ὀκνεῖν δὲ ὄχλον 

’» ΄ παρέχειν, μή σοι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν συμφοράν. καὶ ὃς 
ἀκούσας ἐγέλασέν τε ἠρέμα καί φησιν, Βαβαί, ὦ Σιμμία ἢ που 

ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, 
ἀλλὰ φοβεῖσθε, μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν 
βίῳφ' καί, ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν 
μαντικήν, οἱ ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ἄδοντες 

8ὅ καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ἄδουσι, 
γεγηθότες ὅτε μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι, οὗπερ εἰσὶ θερά- 

Ἑ χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πείσαιμι ὡς οὐ συμφορὰν 5 

ποντες. οἱ δ᾽ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ θανάτου καὶ τῶν . 
κύκνων καταψεύδονται, καί φασιν αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον. 
ὑπὸ λύπης ἐξάδειν, καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει, ὅταν 

πεινῇ ἢ ῥυγῷ ἢ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν 
καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην θρηνοῦντα ἄδειν' 
ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούμενα ἄδειν οὔτε οἱ κύκνοι, ἀλλ᾽ 

Β ἅτε οἶμαι τοῦ ᾿Απόλλωνος ὄντες μαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες τὰ 
ἐν “Αἰδου ἀγαθὰ ἄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν δια- 
φερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτός που οἶμαι 
ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ, καὶ οὐ 

χείρον᾽ ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσθυ- 
μότερον αὐτῶν τοῦ βίον ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτου γ᾽ ἕνεκα 

λέγειν τε χρὴ καὶ ἐρωτᾶν ὅ τι ἂν βούλησθε ἕως ᾿Αθηναίων ἐῶσιν 
ἄνδρες" ἕνδεκα. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ Σιμμίας" κἀὶ ἐγώ τέ σοι ἐρῶ 

σδ ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἣ οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ 

". διάκαμαι] Ἡείπϑοτ ἰαῖκαβ [μῖ5 ἴοσ 24. ἕως ᾿Αθηναίων] Οοβεῖ ῥΡΙόοροΞΚΞε5 
ἃ Βυ )]ιυποίίνε, πὰ ΗΣΥΞΟΒΙΡ τεδάβ διακέω- 
μαι: Ὀπί, ἀνϑη ἰἴ διάκειμαι οουά Ὀδ ἃ 5Ὁ- 

)αμποίίνε, ἰμΒαῖ τηοοά ψουϊά 6 ροβι νειν 
ΨΙΟΩΡ Βετθ. ϑοκγαίθς βᾶγς “γοόοῖ 16 
αἰσαϊὰ (ηοί 165ὶ 1 5ῃουϊα θα, Ὀπ1) 16ϑὲ 1 δίῃ 

ΤΩοΥῈ Ῥδαυ ἢ [ΠΔῃ πεζείοίογτε ᾽. (οηίταβί 
[015 ψ ἢ τ(ἢ6 πνοτάς οὗ ϑι:τσηΐϊδϑ, μή σοι 

ἀηδὲς ἢ, ετΕ τῆς 5υδ)υποίδνα 885 15 

ΡΙΟΡΟΥ στείρσθησα ἴο (6 {πΐυγα. 
10. καὶ μάλιστα] ΘοδδηΖ τεδᾶς κάλ- 

λιστα, αἴϊενς ΒΙοτη ἢ 6] 4 Ξοοη͵εοίατο. 1 αν α 
τενογίεα ἰο ἴῃς τεδάϊης οὗ (86 τη55. 

ἕως ἂν οἱ ἕνδεκα ἐῶσιν. 1 ἀο ποὶ οσοποεῖνα 
1Πδῖ ΔΩΥ͂ Ῥείβοῃ ἡ8Ὸ Ὧιᾶς δαΐβ ἴο πεᾶγ Μ}}} 

Ῥτεῖεσ Οορειβ βεηίεηος ἴο ΡΙαἴο᾽β : ὩΟΥ, 
δραζί ἔτοτω [μ15, υσου]ὰ ομα Μ]ΠΙΠΡῚΥ 58οτ- 

βος {86 στᾶνβ οοιισίεϑυ οὗ ϑοκγαίββδ᾽ ἰδῃ- 
σύαρα. 1 τερταὶ [μδὶ ΘΟ ΔῺ2Ζ ἀδίοσγηϊηθ5 

ἴο Ὀγδοκεὶ 1ἴὴ6 οἷδυξε; 511 οπιβϑίοῃ 18 

Ῥζαίεσαθ!α ἴο τιυϊ]αϊίοη. Ῥιοῦ, σβάάθβ 
ἦυθῈ  5Ξ6γ5 ἄνδρες ἕνδεκα ἰ5 ἴο Ὀ6 τερατάοά 
8ἃ5 ΟἿΘ δχργεβϑίοῃ, δηᾶ σοιηρασγοβ 69 Ε 
τοῖς ᾿Αθηναίων δικασταῖς. Τῇδ ΟΟΣΩΙΏΟΙ 

χεδάϊηρ 15 ἕως ἂν οἱ, Ὀαϊ ἂν οἱ ἀτὰ νϑπίην 
43. τούτον γε ἕνεκα] “50 ἴατ 45 [Π15 15 1 ἴῃ ἴῃς Ὀεδβὶ 158, 

σοηῃοοζγηῃρά ᾽, 



σι 

δ 

] 
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δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν τοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ σοὶ τὸ μὲν 
δὶ 5.0.» 4 δὰ ἴον ’ὔ Δ 30. ἢ Δ , Ἁ σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχαλεπόν τι, τὸ 

“ φ Ἁ ’ , ἡ , 323. ἡ ῇῇ) ᾽ μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν 
καὶ [μὴ λπροαφίστασθαι, πρὶν ἂν πανταχῇ σκοπῶν ἀπείπῃ τις, 
πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός" δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι τούτων 
διαπράξασθαι, ἢ μαθεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖν ἤ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, 
τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ δυσεξε- 
λεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας κινδυνεύοντα 
διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο ἀσφαλέστερον καὶ ἀκιν- 
δυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος, λόγου θείου τινός, διαπορευ- 
θῆναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνθήσομαι ἐρέσθαι, ἐπειδὴ 
καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδ᾽ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι 

δὰ ᾽ 4 Γ “Ὁ Ὶ [4 4 “ 4 Ἁ Ἁ 

νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς 
ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται 
ἱκανῶς εἰρῆσθαι. 

ΧΧΧΥ͂Ι. Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, ἀληθῆ 

4. καὶ μὴ προαφίστασθαι] Η τοοῆ, Ιονοὰ ΗἩεϊηδοτῇ ἰῃ οπ ἰὴ 11. ὙΒαὶ ἢ 15 
ὙΓΟΏΡΙΥ Ὀτγδοϊείς μή. ὙΤὮῈ ννογάς παντὶ 
«προαφίστασθαι τε 411 αν! 1864 ὉΥ μὴ 
οὐχί: οἵ ὃἃ5 Ἡεϊηάοχί ρυΐβ ἴἴ, γα ἸοῪ 

τερατά καὶ μὴ προαφίστασθαι 85 εαυϊναϊεπὶ 

ἴο μὴ προαφισταμένους. ἌΝ ε ἢανεα Ποῖ ἃ 

ὙΟΙΥ͂ βίτοηρ οᾶ56 οὗ μὴ οὐ ΔΙ͂ΕΥ ἃ νοτὰ 
ὙΠΟ ΟἾΪΥ πη 01165 Ὡδραίίοη : οἵ, δγηηῤο- 

δὲ 210 Β πολλὴ ἄνοια μὴ οὐχ ἕν τε καὶ 

ταὐτὸν ἡγεῖσθαι. 

6. ἢ μαθεῖν] ἱ. 6. εἰἴμεγ ἴο Ιδεᾶτῃ ἔτοσα 
ὉΠΟΙΠΟΙ ΟΥ ἴο ἀΐβοονεσ ὈΥ οὖὐσ οὐ Γα- 

Βοδσο65: οἷ. 090 6. Ηεϑοὰ βαγόν σμ»ε 

αμαᾶὶ ὥαγς 201, οὗτος μὲν πανάριστος, ὅς 

αὐτὸς πάντα νοήσῃ, Ϊ ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος, 
ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται. 

10. λόγον θείον] “4 ἀϊνίης ἀοοίχης ᾽; 

500 ἢ} 5 ἴῃς Οτρῃὶς ἰσδάϊοης. Τῆς Ῥγ- 

Τβαρόγθδηῃ Θ᾽ πηηγ185, ἢοβα τηγϑίϊοαὶ ἴθ ῃ- 
ἀδποῖεβ ἃ ΜῚ] σοπίχασίιοα ὙΠ (Π6 

Οἶθασ δῃᾶ δου ᾿η ο ]θοὶ οὗ Κοῦο5, παῖὰ- 

᾿ΤΑΙΪΥ ρῖνοϑ ἃ θεῖος λόγος ἴῃ6 Ῥτείδσεησθουεσ 

αΙ 4] οῖο41] ἀεπιχοηβίταιίίοη. (Οἵ, 107 Α. 

ΟἸγτιριοάοτοβ ἐχρ δίῃβ ἱΐ, αὐτοπτικὸς νοῦς 
ὁ θεῷ τῷ ὄντι συνών. Βυΐ [Π6 οἰδεῖ ἰη- 

ἰογργοίδίίοῃ 8 τποσα Ὡδίισαὶ δηαἃ ΤΏΟΥΘ 

ἀγδτλδ  ο!}! ἀρρτορταίθ ὙΒΕ τη55. ἤαγα 

ἢ λόγου, ϑοῇδη2 Ὀτδοκοῖς ἤ: 1 ᾶνε (0]- 

Ῥχτοῖ, ἀεάάεδ5. 

ΕΥ̓ΟΓ ἘΧρίδπδίοιυ 1 ἄο ῃοΐ Ὀοῖϊϊανα : ἰΐ 
ΟΟΥΙΔΙΏΙΪΥ 15 ποῖ 50 ἴῃ [6 Ῥᾶββαρθϑ οἰἰεα ὈΥ͂ 

ῬΙαίο νου ά Βαανα υδεὰ 

καί. 9ι. τειϊαΐηβ ἤ. 

85 Ε---8ὃ6 ἢ, ς. χχχυϊ. ϑιτησηΐαβ ϑἰδίεβ 

δὶς ορ]θοϊΐοη. Α11 (86 ἰεγιὰβ ἴμαὶ μᾶνε 

Ῥδθη δρρ θὰ ἴο 500] δῃηά ὈΟΑΥ͂ τρδῦ Ὀ8 

ἰτδηϑβίογγεα ἴο ΠΔΥΤΏΟΩΥ δηα [Π6 ἰγγᾷϑ. 
ὙΠΕ ΒΑΠΠΟΩΥ ἰ5 ἰηνίβῖ0]6, ἱπυτηδίεστίαὶ, 

Ῥεδυθδι, ἀϊνίηε; [6 Ιγγὲ 5 τηδίθσίαὶ, 
οοπηροβίία, βαυίϊν, ρου 5 Π 4016. ΜΊρῃϊ να 

ποῖ ἴθ οἡ [πῃ βδῖὴθ ῥυμοῖρ 6 τὶ ηΐδίῃ 

[μαι ἴτ6 ΠΔΙΤΩΟΩΥ͂ τηυδί βαγνῖνα (ἢ6 ἀε- 
βιπιοίϊΐοη οὗ ἴπ6 ἱγτε γεὶ ψὰ Κῆον ἰΐ 
ἄοοβ ποί. ΝΟΥ βΌΡΡοβε ἴμε ἀοοίτίης ἴο 
Ῥὲ ἔσχιιο, [μα [ῃ6 βου] 15 ἃ παυτιοην οὗ [86 
Ῥοάγ, αὐ βίη ἔγοτα {πε ἀπε ὑσοροσγίίοῃ δπᾶ 
(οπιροσγδιηθηΐ οὗ 115 ῥατίβ; Ψ1] δῆς ποῖ, 
Ιεῖ μὸὺ θ6 ενὸσζ 850 ἀϊνίηβ, νδῃϊϑἢ ἀΑῪ ἰΐ 
{πε56 ῬΟΟΠΥ σομά!οη5 οεαβδε Μ011 516 

τοί, {|κα οἴμασ μαχιμοηΐθβ, οοᾶβα ἴοὸ Ὀ6, 

Ἰοηρ Ὀεΐοτα ἰῃ6 ῬΟΑΥ͂ 1561 βυξβετβ ἀϊ5- 

ΒΟ [Ἰοὴ ὃ 
ΑΞΦ1Ι μαναὰ ροϊηϊεά ουὔἢξκό ἴῃ ἴδ ἱἰηίτο- 

ἀποίίοι, [86 τοξαϊαίίοη οὗἉ [815 ΤΠΘΟΙΥ ἀο65 

ποῖ σοηϑίϊαϊς δὴ ἀγρυτηθηΐ [ῸΓ ἱπηπηοτ- 

[41γ. Τὸ τεῆς ἃ ἀοοϊης ψ Ὠΐοῃ που] ὰ 

19] 
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σοι φαίνεται ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱκανῶς. Ταύτῃ ἔμοιγε, ἦ δ᾽ 
6 Φ } ἃ ς ’ “ " ’ ΤᾺ Α ὅς, ἣ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν τις καὶ λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν 
αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώ- 

κι σι Ἁ 

806 ματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσμένῃ λύρᾳ, αὐτὴ 
δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ σώματά τε καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνθετα 5 

καὶ γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ τις 
τὴν λύραν ἢ διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ τὰς χορδάς, εἴ τις διισχυρίξοιτο 
τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι εἶναι τὴν ἁρμονίαν. ἐκείνην 
καὶ μὴ ἀπολωλέναι (οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη τὴν- μὲν λύραν ἔτι 
εἶναι διερρωγνιῶν τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, 
τὴν δὲ ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ θείου τε καὶ ἀθανάτου ὁμοφυὴῆ 
τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπολομένην .) ἀλλὰ εφαίη 

ἀνάγκῃ ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ̓ ξύλα 
καὶ τὰς χορδὰς κατασαπήσεσθαι, πρίν τι ἐκείνην παθεῖν,---καὶ γὰρ 

οὖν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυμῆσθαι, 
ὅτι τοιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ 

Ὀα ἐαίαϊ ἰο ἱτημηοτγίδ! Υ 15 ποίῖ (Π6 βδῖὴθ ἃ 5 

ἴο ῥζους ἱπησηοσζίδ!γ. Ρ]δῖο 705} Υ σου- 
δ:ἀογοά ἰμδὶ ἃ υἱεν 50 νν ΕἸ} οπίεσίαϊπδα 
Δα 50 δοβίῖΐα ἴο ἢΐβ ον, τασδὶ θὲ ἀϊς- 
Ῥοββά οὗ; Ὀαυΐ ἰΐ5 ονεγίσουν ἰθᾶνεβ [ἴῃ 6 
διρυχηδηΐ ὈΥΘΟΒΕΙν Ποσο 1ἰ γγὰ8 δἱ 81 Α. 

ἡ δή] 80 Εογβίεσ ἴοσ ἤδη. 

. διατέμῃ, 0582 Ὀγδοκείβ [15 
σοχα : ποϑά }ϑβ]γ, 1 {πη 

εἴ τις διισχνρίζοιτο] Τῆς ἀροάοεἰς 
ΠΟΘΙ οοΙη68. Ρχοΐ. ἀεάάες βηάς ἴΐ ἴῃ 

ὅρα οὖν, 86». Τὶ 15 ποῖ 5. Ε]Ὺ δο- 

οὐταῖε ; ἔοσ ἴῃς βυρ)εοί οὗ διισχυρίζοιτο 15 

ΒΙΡΡοβϑᾶ ἴο τηδίηίαΐϊῃ ἴμδΐ [86 ΒΑΙΤΩΟΩΥ͂ 
βυγνινοβ (6 ἧγτε, ψ ἢ1|6 [16 βυρ)]εοί οὗ 

ἐάν τις ἀξιοῖ τλαϊηϊαΐϊης ἰηδὶ [Π6 5οαϊ 15 (ἢ 6 

ἢτχβὲ ἴο ρεῦβῃ. [Ι͂ἢ ἔδοϊ (πε ὑτοϊδϑὶβ ἐάν 
τις ἀξιοῖ 5 Ξυδδιϊυϊοεα ἔογ ἴῃ οτρίπαὶ 
Ῥτοίδϑβίὶβ. 

10. διερρωγνιῶν τῶν χορδῶν 15 Ὀταοὶς- 
εἰοα ὈΥ Ηἰγβοδῖσ, ττοτι ΒΟΆΔΏΖ [Ο]]ΟΥΒ : 
ΔΡΑΪῺ 1 566 ΠΟ ΤΟΔ50Ώ. 

1ιό. ὑπολαμβάνομεν] Τῆς υὲ οὗ (Π6 
᾿ ἢχϑξ ῬδΙβοῃ ὉΥ Θἰπημλα5 ο]ἃ βθθῖ ἴο 

ππρΡῚγ τμαϊ τμἰς ἀοοίτης ψψὰ5 Ῥγ Βαρόσθδῃ. 

Βαυὶ ἴδοτα 15 Ε{Π|6 ΟΥ ἢο ενἱάθῃησα ἴο [δῖ 
εἴπεςοίϊ, δηὰ ἰξ 15 ἱστεοοηοῦῦ]6 ἢ [Π6 

ΡγΓμαρόύθδῃ ἄορτηα οὗ ἰτγδηβιηϊρταίίοῃ. 

Αὐβίοι]α εἷς απίρια 1 ἵν 407027 τηθηςοης 
[86 [ΠΘΟΙΥ͂ 85 πιθανὴ πολλοῖς, θυΐ νοῦ 
ἀϑϑιρηΐηρσ ἃ ἴο ΔΗΥ͂ ῬΑΙΙΟΙΪ]ΑΥ ΘΟ ΠΟΟΪ ΟΥ 

ΚὨϊηΚασ, Μδοσορίιβ ἀϑουῖρεβ ἰἰ ἰο Ῥγ- 
[δρογαβ δῃα ΡΆΣ]οἾδοβ; θὰ ἴμ6 [Ε5 ΕἸ ΠἸΟῺΥ͂ 

οὗ 50 ͵ἰδίβ ἃ Ὑτιεῦ 15 ΟΣ Ὦ]655. σοῖς 
σεάδες γειραῦῖκ5 (Πδί ἰἰ βϑεὴβ ἵΏΟΣΘ 
ΕἸεαῖὶς ἴδῃ Ῥγίβαρογθδη: δηᾶ ἴμοσα οοτο 
ἰδίην 15 βοπλθ ΣΕΒΟΣ Ὀ]Δηςοα Ὀοίνψεθῃ 815: 

ἁρμονία δπὰ [δ6 οοποερίοη οὗ ψυχὴ ἃ5 

ἃ κρᾶμα αἰϊτϊαϊοὰ ἴο Ζεηο Ὀγ Πίοροδηθϑβ 
Τλοτϊὰ5 ΙΧ 29. ΤΠ νἱονν οὗ Ῥαδιτηθηϊάθβ 
15 Ἄἀχρουπάβθα ΌΥ ΤὨδοργαβίος οἷς σέρεῦς 

85 3, 4 : 15 ΒΟΎΨΕΥΟΥ ΠΊΕΤΑΙ ἃ ἰἤδοτΥ οὗ 

Ρεσοεροῃ. Τα ορίηίοι δαὶ δοιὰ] ἰ5. ἃ 

ΠΑΥΤΩΟΩΥ νγνὰ5 σοχίδίηἷν με] ἃ ὉΥ Αὐἱβίο- 

ΧΘΏΟΒ [86 χηυδίοϊδη, ἃ5 Ὑ͵ὸῪὸ ἰδᾶσῃ ἵτοηι 

Οἴσεῖο Ζβα 1 τὸ : δηᾷ 1 πογοίϊυβ ἔῃ οοη- 
ἰχονεγηρ ἴῃς (ΠΘΟΙῪ (111 94 [0]].} ενὶ]- 

ἀθηιἷγ Βα μἷπὶ ΤΟΙ ΕΗ ἴῃ 5 τηϊηᾶ ; οἵ, 
ΠΙ| 1321 τεᾶάς Βαγηχοηΐδὶ Νοζήξῃ δὰ οἵὔ- 

σδηΐϊοοβ αἷΐο ἀεϊδίαπι Ἡο]ΐσο. Βαῖ 
Αὐβίοχθηοβ γγ͵χὰβ ἃ ῬῈΡ1] οὗ Αὐϑίοιϊς, ποῖ 

8 Ῥγίδαροσθδῃ. Οοκ ἴῃς σ0]6 (ἤδη ἰΐ 
ΒΘ6ΙῺ5 ὈΓΟΡΔΌΪΕ (μαὲ Θιτησηϊας ἰς τοί 
Βρϑαϊκίηρ 85 ἃ Ῥγίθαρογθδη, αὶ τηαϊκίηρ 

Βίγηβ Γ [86 ἐχροηβηΐ οὗ ἃ ψ] εἰν τεοοϊνοα 
ορἱπίοῃ. Κοῦεβ, ὙΠῸ 5 δα }}}7 ἃ Ῥγ- 



πὰς 

1οῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ [86 

ἐντεταμένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ συνεχομένου ὑπὸ θερμοῦ καὶ 
ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶναι καὶ 
ς ΦΨ. “κ᾿ ἤ νΝ Α ς ἡ . Α οὶ Α ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ Ὁ 

“ ἱρὴ Α "ἢ 9 Φ ἤ ς Ἁ 4 μετρίως κραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγχάνει ἡ ψυχὴ οὖσα 

5 ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ 
3 ΄ 6 ΔῚ ’ “Ὁ Α , 9 ’ 

ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη 
" Α ε ’ 9 ’ Ρ φ “ [φ φ εὐθὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν θειοτάτην, ὥσπερ καὶ αἱ 

φ΄ ἐ 5» “Ἢ ᾿ , ΄.»4 ΄"- ΄ ΄-ν 

ἄλλαι ἁρμονίαι αἴ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν 
, [2] Ἁ Ἁ ’ὔ [οι “ ς ) ’ ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον 

το παραμένειν, ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ κατασαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς Ὁ 
τοῦτον τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖσαν τὴν 
ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ καλουμένῳ θανάτῳ πρώτην ἀπόλ- 
λυσθαι. 

1παρότεδῃ, Ῥγοίβϑϑθοβ ἢἷ5. ας 6] εἴ ἴῃ (ἢ 6 
ἀοοίτίηθ, 87 Α : Ὀυϊ οἡ [ἢ6 οἴμασ Βαπὰ [ἰ 

ἷΘ ἃ ἰανοιγίία (ΠΘΟΙῪ σι Ἐσδοϊκγαῖθϑ, 

88 ἢ. 

2. κρᾶσιν] “4 ἰεπλρεταιηθηϊ. Οοτ- 
Ῥᾶγα {Π6 ᾿ἰπὸς οὗ Ῥαδιιηθηϊάθβ αυοίε ὮΥ 

ΤΒεορβχαβίοβ 7. ἃ. (Καχϑίθῃ 145 [0]].) : 

ὡς γὰρ ἑκάστῳ ἔχει κρᾶσις μελέων πολυ- 
πλάγκτων, 

τὼς νύος ἀνθρώποισι παρέστηκεν" τὸ γὰρ 
αὐτὸ 

ἐστὶν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώ- 
ποισι 

καὶ πᾶσ καὶ παντί" τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ 
νόημα. 

ΤΒδιὶ 15 ἴο 58, ἴῃς οδασδοίεσ οὗ ἴμ6 ῥεσ- 
σαρίίοῃ 15 ἀοτηϊηδίεα ὉΥ 16 ργεροπάεσ- 
δἰϊηρ οἰθιηθηῖβ οὗ (86 ρεσοίρίθηί. ΑἊ5 
ὙΠΕΟΡΏΓ. ΤΕ γΚ5, Ῥαστηθηΐϊάθ ἄοσθϑ ἢοὶ 

ἀϊξιϊηρσυΐθη Ῥεΐίμεε φρονεῖν δῃηὰ αἰσθά- 
γεσθαι. 

ΤὮς νοσὰ ἁρμονία 15 σΈΠΟΥΑΙΪΥ πἰϑοᾶ 
ἴο ἀδηοία ἃ βιυοοσδϑβίοη "οὗ τυϑβῖςδὶ ἰοηθ5, 

ποῖ ἰμεὶνς βἰ μη ]! Δηθοῖ5 δοζοχά, ἴοΥ  ΏΣΟΝ 
συμφωνία ἰΞ ἴδε οΥΙΠΔΙῪ ἰδ. Τῇ6 
ΓΟΥΤΔΘΣ τ Δ ὴρ 15 Ὠουγαν ἤΘΤῈ ΟἸΘΑΥΪΥ 
ἘΠ5ῸΣΙΔΌΪΕ ; δηά ἰὴ ἰδοΐ ἁρμονία 15 ἃ σεῃοταὶ 
ἴα οχργοβϑίηρ ἴῃς τεϊδίίοῃ Ὀεΐνθθῃ 
τη 5108] βουῃάϑ, 1 156] Ξἰρτώγιηρ ποιοῦ 
ΒΟ ΕΟ Ξ5: 0. ΠΟΥ δοςοχά, 

4. μετρίως κραθῇ] (Οἱ. Τίορ. 1,Δοτί. 

᾿βἴαἴοβ ἃς [ο] ον. 

ΙΧ 292 ψυχὴν κρᾶμα ὑπάρχειν ἐκ τῶν 
εἰρημένων, κατὰ μηδενὸς τούτων ἐπικρά- 
τησιν. 

10. παραμένειν] “γτεχλαη τ ἢ πι5΄. ΟἿ, 
ὅ21ΕῈ. Τμα ψογὰ οσουγβ ρα δηὰ δραΐη 
ἴῃ [ἢ15 5θῆβε; γοί ΕΠ γβοδὶρ τηυθὲ ῃδοᾶς 

Αἰίου ἱἰ ἴο ἐπιμένειν. 

86 Ὁ---88 Β, Ζ. ΧΧΧΥ. ϑοκτζαίοβ ἀδίογς 

Ἦϊ5. ΤΕΡΙΥ ἴο ϑἰητηΐαβς ὑῃ{11 ἢῈ Πμᾶ5 Ὠεασγά 
[Ὡς οδ)]εοϊίου οὗ Κοῦεβ,  ὨΙΟἢ (ἂς ἰαίίεν 

Ι(ὨΣΩΚ οὖν ἀγρυχηεηΐ 

15 0 διγΒ . οἡ ἴμδη ἴἴ νγαβ: 1 δάχοϊ (ἢδΐ 

{π6 δῃϊεηδίδὶ δχἰβίεηοα οὗ ἰὯ6 5οι] μᾶς 

Ῥδδα (ΑἸΣΥ ῥτονθᾶ, Ὀὰαΐ ἴῃς ονϊάδπος οὗ 

ἢεσ εχἰβίθηοε δἴϊεσ ἀθαί βϑϑσωβ 5.11} ἰῃ- 

βυποιεηῖ. Νοὶ ἰμδὶ 1 ἀρτϑὰ ψἱ ([δ6 οὈ- 
Ἰδοίλοη οὗ Θιμαμηΐας ; Ὀὰΐ 811 [μδΐ [45 γεὶ 

Ὀδοῃ ρτονεὰ ἰξ ἴμδί [ῃ6 50] 8 ΤΏΟσα 
Ιασίηρ ἰδ ἰἢ6 θοάγ. ϑᾷρροβε ἃ ψεᾶνεῦ 

γα ἰπ ἴδ6 ΠδΌΙϊ οἵ τηλϊίηρ ἢἷἰς ὄψῃ 

οοδίβ ; ἴῃ (ῃ6 σουγξβα οὗ ἰδ 16 ἢ6 ψου]ὰ 

ὙΘΑΣ Οὐ ΙΏΔΩΥ οοδίϑ ; πὶ ψΏΘΩ ἢΪ5 {{π|6 

σᾶ ἴο ἀϊε, ἴῃς αϑῖ οοδΐ σψουἹᾶ οχίβὶ 

αἴϊεγ εἰμ; γεὶ ψὰ ἀο πος ἄδωγ (μδί (6 
ὙΘΑΨΟΙ 15 ἸΏοτα ἀυγαῦϊα [ἤδη [δ οοδί, 

ΘΙ] ΑΥΪΥ (ῃ6 50] ἢ [Π6 οουχβα οὗ ἃ 
ΤΑΔῺ ΒΒ 116 ΤΥ ῬΕΔΣ ΟἿ ΤΏΔΩΥ ὈΟ΄Ϊ65: 
(μαΐ ἰ5, 580 ἔαβί ἃς5 ἰε ὈΟΟΥῪ νναβίθϑ, 3116 

ΤΏΔΥ ΤΟΠΘῪ ἴΐ 16 ἃ ραστηθηὶ (ἢδὶ θεάς 

ταθηαΐπρ; Ὀμὰξ Ψ ΏδΩ ἴἢ6 Εμαθ οὗ Ποὺ ἀΪ5- 

ΒΟ] ΠΟ ΟΟτμ65, 586 ροΥΞ 65 δπα [Β6 Ῥοὰγ 
8ἃ5 ἰαϑί τοηοννεὰ ὈΥ Ὦδσ οχίϑίβ δεσ ΠΕῚ, 



πεο.-.-.. 

87] ΦΑΙΔΩΝ. 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ πολλὰ. 

107 

εἰώθει, καὶ μειδιάσας, Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει ὁ Σιμμίας. εἰ οὖν 
τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως 
ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λόγου. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ τῆς 

Ἑ ἀποκρίσεως ἔτι πρότερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ 
λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα τί ἐροῦμεν, ἔπειτα δὲ 
ἀκούσαντας ἢ συγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν, ἐὰν δὲ 
μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγον. ἀλλ᾽ ἄγε, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης, 
λέγε, τί ἦν τὸ σὲ αὖ θρᾶττον [ἀπιστίαν παρέχει]. Λέγω δή, ἢ δ᾽ 
ὃς ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἶναι, καί, 
ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. ὅτι μὲν 
γὰρ ἦν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνα- 
τίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν, 
πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι που 
ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυχρονιώ- 

Οἵ ἴο ρυδῃὶ γοὺ ὄνθῇ τῆοτο : ἰεἰ υ5 510- 

Ῥοβε [δὶ 5ῆς. εδῖβ ουὖΐξ ΤΩ ΔΗΥ Ὀοάΐ65, ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴῃ [86 βρδῃ οὗ οτδ 116, θυ ἱῃ ΤΏΔΗΥ 
᾿ῖνοβ; δῃά [παΐί δἱ {μ6 βεραγαίίοη βῆ δοῦ- 

(ἰππε5 ἴο Ἔχὶβὶ ᾿ῇ Ηδάδϑβ ; γεὶ γα βᾶγβ ποῸ 

ΔδϑΌσδηοα ἰῃδΐ [Πϊ5 ΡῸ65 ΟἹ ῸΣ δνϑυ; δεν 
τερϑδῖθα ἱποαγηδίϊομϑβ 506 ἸΠΔΥ ρυδ 8} 
θὲ ψεδιιδὰ ουΐ, δηὰ βδουηθ οὐδ οὗ [ἢθηὶ 
Ὑ11 6 πεῖ ἰαϑί. Ὑπεσγείοτε ἴὶ 5 ποῖ 
ΘηουρὮ ἴο 5807 (παῖ [6 5ο] 15 δΥῈσ 50 
ΤΛΌΟ ΞΙΣΟΠΡῸΣ ἀηα τηοσα ἰαϑίϊπρ ἴδῃ [Π6 
ῬοάΥ: γοῦ τηῖϑὶ σον ἴπδὲ ἱῃ ΠΟΥ οὟἢ 

μδΐυχα 506 15 Δ]ορείμοσ ἱηά ἰββο Ὁ} ]ς δηά 

εἴσσῃδὶ ; εἶβα οὖν ἢορα οὗ ἱπιπιοσίδ γ 15 
Ὀυΐ ἔοο 15 Πη 655. 

1. διαβλέψας] "τ ἰἢ ἃ Ρἱετγοίηρ ρδηςο᾽. 
ΤὨΪβ γάτα ψοτγὰ νν6]}] ἀθβογῖρεβ [μ6 ρεηείσα- 

πρ ράΖε οἵ ϑοϊκσγαίεε ρΡσοιηϊηθηί εγεβ (72ε- 

αείείμς 143 Ἐ) ἴτοτα ὑπᾶεσ ἴΠε ραίῃετγεά 
ΘΥ̓ΘΌΓΟΥΣ : τηυοἢ ἴδ. 6 5816 15 ἘΧρτεββϑά ἈΥ͂ 
ταυρηδὸν ὑποβλέψας ἴῃ 117 ΒΚ. ΤὨς ΡῥΓε- 

Ῥοβίἔοῃ ββϑβ ἴο ανα [86 βᾶχῃηβ ἴογοβ ἃ5 
ἴῃ ομδ υὑβᾶσὰ οὗ διαβαίνω---ἶ, 6. ψι ἐγα- 

᾿ἰὰς δσ δραγὶ: οἵ. ΑὐϑίοιἹβ ἐὧξ ἐρεοορερεῖῖς 
40625"13 ἐνίοις γὰρ τῶν νεωτέρων καὶ πάμ- 

παν διαβλέπουσιν (ὶϊῃ ἐγε5 ψ]46 ΟΡ68), 
ἐὰν ἦ σκότος, φαίνονται εἴδωλα πολλὰ 
κινούμενα, ὥστ᾽ ἐγκαλύπτεσθαι πολλάκις 
φοβουμένονθ. (οΙμραῖα ΧΕΠΟΡΒΟΣ «δ γγε- 

20 ΜῈΝ 5, ΏοΙΘ δοκγδῖθθ βαγς οὕτω 

μὲν ἤδη τοίνυν οἱ ἐμοὶ ὀφθαλμοὶ καλλίονες 

ἂν τών σῶν εἴησαν. πώς δή; ὅτι οἱ μὲν σοὶ 

τὸ κατ᾽ εὐθὺ μόνον ὁρῶσψ, οἱ δὲ ἐμοὶ καὶ 

τὸ ἐκ πλαγίου διὰ τὸ ἐπιπόλαιοι εἶναι. 

4- ἁπτομένῳ] “6 5 ΟοὨδ, ἰΐ 56 6:Ὼ8, 
ὙΠΟ ἰαϊκοβ {86 αυδϑίίοη ἴῃ Βαηά δῇεσ ἃ 

ΤἸποσουρῃ-ροϊηρ ἰλϑϊοηἉ, ΙΓ ἰὨΙΩΙ (Πϊς 
ΤΟ ἀδτϊηρ' 15 ΤηΟτῈ ΔΡΊΘΘΔΌ]6 ἰο Ρ]αίο᾽β υ56 
οὗ [ῃς ρῬῆγαβε ἅπτεσθαι λόγου ἴδῃ [μαί 
οὗ Μζτ (ορε δῃά Ρσυοΐῖ. ἀβάδες, ψῇο ἴδκα 

ἴ: ἴο τηϑδῃ “αἰἰδοκ᾽. Οἱ, Σαω λγάφρνες 

2834, ἀεῤμόϊς 548 Ο. 

9. τὸ σὲ αὖ θρᾶττον] [πῃ οτάετ ἰο τὸ- 
ἰαΐπ [86 τνογάς ἀπιστίαν παρέχει, 501Πὶ6 
οὐϊΐοτβ ανα αἰϊετεα τὸ ἱπίο ὅ. 1 μαναὰ 

Ἰυάρεά 11 Ῥεΐίος ἴο [ΟἸ]ονν Ηδτηδηῃ δηᾶ 
ΘΟΒΔῺΖ ἴῃ ὈγΔοκοάησ (μδπὶ ἃς ἃ ρἷοββ. 

ΤῊῖ5 Δ σανιδία ἴοστῃ οὗ ταράττειν 15 ἸΏΟΣΘ 
[ἢ οὔσθ ιι56ἀ ἴο ἜΧρσεββ ἃ σηϊβρίνρ᾽ 8ἃ5 
ἴο ἰδς νδιιγ οὗ δὴ δγριυτδηίΐ : οὗ, 7Ζ ἀεαέ- 
ζεί5 187 Ο, αρΆΦΡ ΟΣ 130 Ὁ. 

10. ἐν τῷ αὐτῷ] 1.6. υ5ὲ σγοτο 1 νγχὰϑ 

αἱ [δε οπὰ οὗ ἴδε ἀἰφουοοίοη οὗ ἀνάμνησις... 

Κορε 15 Ῥευίθοι υ τρδῖ : [ἢ6 τϑαβοηίησ 

σοῃίαϊηθα ἴῃ ΟμαρίοΥβ 25----29 ἱ θοβί δἴογάβ 
ἃ τοῖα ρσεβυσηρίου ἴῃ ἔανουσ οὗ ἱτηπηοτυ- 
(11 : 566 ποία οἢ 78 Ο. 9 

13. ἐπαχθέθ] “διτορδηϊ. 
ΠΣ μωω 

κι 

μι ο 
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ξ ᾽7ο΄οῳ 
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 Ἵ 
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᾿ἀἰεά δὲ δῇ δαναηοεὰ δρϑ᾽. 

νου Ἰηβοτί εἰ, Ὀὰΐ (Πἷ5 15 Ὡοΐ ὨΘΟΘΘΒΔΙΎ. 

1ο8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

γάρ μοι πᾶσι τούτοις πάνυ πολὺ διαφέρειν. τί οὖν ἂν φαίη ὁ 
ἤ , 9 ΄-“ 9 λ ἐ κ»Ἁ»" 9 ’ δ΄“ 9 ͵ 

λόγος ἔτι ἀπιστεῖς, ἐπειδὴ ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γε 

[87 
τερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξυγχωρῶ τῇ Σιμμίου ἀντιλήψει δοκεῖ 

9 “ ΝΜ Ψ , 4 ΤΑῚ 9 φσὭε 

ἀσθενέστερον ἔτι ὅν ; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον Β 
5 εἶναι ἔτι σῴξεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπί- 
σκεψαι, εἴ τι ἢ ᾿ 2. ἢ , ε Ν 9 Υ ἢ εἰκόνος γάρ τινος, ὡς ἔοικεν, καγὼ ὥσπερ 

Σιμμίας δέομαι ἱ ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν 
Ά » ’ «ς ; Υ͂ 3 [έ ἤ φ᾿ τις περὶ ἀνθρώπου ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον 

τὸν λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ἔστι που σῶς, τεκ- 
4 ---ὉἌ 

το μήριον δὲ παρέχοιτο θοιμάτιον ὃ ἠἡμπείχετο αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτε 
ἐστὶ σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλεν, καὶ εἴ τις ἀπιστοίη αὐτῷ, ἀνερωτῴη 

πότερον πολυχρονιώτερόν ἐστι τὸ γένος ἀνθρώπου ἢ ἱματίου ἐν 
Ἁ 

χρείᾳ τε ὄντος καὶ φορουμένου, ἀποκριναμένου δέ τινος ὅτι πολὺ τὸ 

τοῦ ἀνθρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχθαι ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον ὅ γε 
2 ΓΩ 3 9 ω 4 “ 9 9 ’ 

ἄνθρωπος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλεν. 
ΔΩ 4 ’ 2 [Ὰ Ν “ , Ἁ ἃ ΄ τὸ δ᾽ οἶμαι, ὦ Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει σκύπει γὰὴρ καὶ σὺ ἃ λέγω. 
-“ 4 4 ες ͵ ὥ Ψ ᾽ ε -“ ’ . Α πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λέγων ὁ γὰρ 

[ ἴω ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα ἱμάτια καὶ ὑφηνάμενος 
ἐκείνων μὲν ὕστερος ἀπόλωλεν πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου Ὁ 
οἶμαι πρότερος, καὶ οὐδέν τε μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν 
ἱματίου φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. ᾿ 9. Ν δὲ 4 9. 

ΤῊΡ αὐτὴν ὁέ οὐμαϊ εἰκονᾶ 
, ἃ Ά Α ͵ ’ 9.3 λ “ 4 . δὰ 

δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σώμα, καί τις λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν 

[. οὗ ξνυγχωρῶ] Αραΐῃ Μὰ ΠΙΔΥ οὗ- 
β6ῖνα [86 ΘΌΡΟΠΟΥΙ δουίθηδθβ οὗ Καραβ. 

ΤΠς οὈ]οδοὔοῃ οἱ ἰμημηας 15 ὩροηΐοιΚ 

Δα Ρῥ]Δυβῖ]6, Ὀὰΐ βοιλθνμαὶ ΠΊΤΩΞΥ : 1 

ΟΠ 0]ε5 ΑΑῪ δἱ [6 ἄγϑί ἴουοῖ οὗ [Π6 
ΘἸεοἢ5: ΤΔΟΙΘΟΥΘΙ ἀΐϊ5 τοΐαϊδίίοη δαάς 

ποίδιηρ ἴο (86 ἀριπηεηί. Τηδί οὗ Κερες 
βοεβ βίγαιρῃί ἴο [86 σοοῖ οἵ (π6 τηδίζεσ, 

δΔηα ΟὈ]ρεβ ϑοϊγαΐεβ ἴἰο ρῥᾷϊ ἐογίῃ 815 

ΜὮΟΪ]6 ἀτρυμηδηίαιίνα βίσεηρίὰ ; ψ ]Ὲ 15 
ἀιδρτοοῖῦ Ἵοῃϑίϊπἴε5 (ἢς σγονγηΐηρ ἀγριι- 

τηδηΐ οὗ [με ἀϊδ]οριι. 
δοκεῖ γάρ] “ἴον 1 πἰηὶς 50} 18 ᾺΓ 

ΒΌΡΟΘΙΙΟΥ ἴῃ 411 (μ656ὲ τεβρεοίβ᾽. 
7. ὁμοίως λέγεσθαι] “ἴΟΥ1 [Ἀϊηκκ γουγ 

διρυσηθηΐ 15 ἜΧΔΟΙΪΥ Ρᾶγα}16] ἴο [.6 8556 1- 

ἴοῃ ομδ τηϊσῆΐ τηᾶῖκε δρουΐ ἃ εᾶνοσ 80 
Ηεἰηδοτγῇ 

φ 

9. ἔστι πον σῶς]  δᾷοριὶ σἱϊοῦϊ 
δεριίδίίουῃ Εογβίοσ᾽ 5 δάηιιγα]θ δπηθηάδ- 
ἄοῃ, τ ΙΟὮ ὉΥ ἃ νοΙῪ 5:0 σμδηρα τηδ- 
[ΟΣΔΠΥ ἱρτονεβ ἴΠ6 σθῆβθ. ἴσως 566 Πὶὴ5 
ἴο τῖδ αχυΐίς ἱπαρρτορσίαϊε, ποι πβίαπά- 
ἴῃρ Ηεἰηάοτί 5 ἀείεηος οὗ 1 δηᾶ 15 τε -ὶ 

τεηἴοῃ ὉΥ Ζ. δηὰ 9. 
10. αὐτὸς ὑφηνάμενο!] ΤῊΣ νγεάνεσ 15 

οδόβθη 85 ἴδε οἱοβεδὲ ρᾶγβ]]6] ἴο [86 5ου], 

ὙῸ 5 Ῥεγρείυδ!ν τεμονίηρ τὰς ῬΟΑΥ 
{μαι 15 μοσ νεϑβίυσα. 

11. ἀπιστοίη] 155. ἀπιστῶν ΜὨΟΝ 
οδηποῖ 5ίδηά, βίποε [86 φυεϑιίίοη υγου]Ἱά Ὀ6 
Ῥοϊη.1655 ἴῃ ἴἢ6 ταουτἢ οὗ 8ῃ ορροῃεηί. 

Τῆς ὧν ψῃΐοῃ Ὠεϊοηρβ ἴο λέγοι 4150 ἀοδβς 
ἀπ ἔοσς παρέχοιτο, ἀνερωτῴη, δῃὰ οἴοιτο. 

τι6. τὸ δέ) “Ῥυϊ ἰῃ ἕλοι [Ὠϊς ἰς ποὶ ἰῃς 

οαδο΄᾽. (ἱ, 7 εαείσέμς 15} Β, δοῤλϊξεί 2444, 
1ατυ: 64:2 Α. 

οἵ 

ἜΣ 



πρὶ 

[τ νον , 
88] ΦΑΙΔΩΝ. μρδον με ἐδ! ᾿ Ἴος 

μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, 
τὸ δὲ σώμα ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον' ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη 
ς» ΄ ἴρε Α μὲ 7 ᾿ ν » 
ἑκάστην τῶν ψυχὼν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε καὶ εἰ 

Ν "ἡ ᾿ ε" ᾿ “ 3 ἣ ν - 
πολλὰ ἔτη βιῴη᾽ εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος 

Ἑ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ ἀεὶ τὸ κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, 5 

88 

4 ΓῚ ΓᾺ ψ ς ἤ ᾿ ὔ ς ἣ ΔΆ 

αναγκαίον μεντᾶν εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ Ψψυχῆ, τὸ τελευταῖον 

ὕφασμα τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν ἀπόλ- 
λυσθαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν τῆς ἀσθε- 
νείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχοιτο.Σ ὥστε τούτῳ 
τῷ λόγῳ οὔπω ἄξιον πιστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθά- 
νωμεν, ἔτε που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι τῷ 
λέγοντι [ἢ] ἃ σὺ λέγεις συγχωρήσειεν, δοὺς αὐτῷ μὴ μόνον ἐν τῷ δ ὩᾺ ᾿ φ φΦ 

δ ᾽ ς Ἂ ’ 9 ς ων 4 ’ 3 » πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν 
’ ν, 5) Δ. ’ ᾽ ΝΜ 4 ιν» κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ 

πολλάκις γενήσεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 
3 . ἰγ4 ΄ λ μ . δ ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γιγνομένην ψυχὴν ἀντέχειν δοὺς δὲ 
ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροῖ, μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς 

4. πολλὰ σώματα κατατρίβειν] ἰ. 6. 
νη [86 1Ἰπλ}15 οὗ ἃ βίηρ]ς Βυπίδη 116. 

Κορεβ ρυΐβ 815 οᾶϑα ἰῇ ἔνγχο ἔοστωβ : (86 
ΒΊΈΡΕΠΟΣΙ ἀυτα ΠΠἘγ οὐ [ῃ6 50] 15 οοῃ» 

δἰβίαηι ἢ (δ6 ϑΞυρροβί(ΐου (1) [ἢδΐ 

ἀυπηρ ἴῃς ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ 5ρδᾶῃ οὗ δυσμδῃ [16 

506 ψΕΔΙΒ ΟὐΚἱ ΙΏΔΩΥ ὈοΙΪε5, Ρρεγρείιδι!ν 
τοϑίοσϊηρσ [μθηὶ 85 [ΠΥ βυθεσ τγαβία : (2) 

(μδὲ δἴἴζοσ βεραγδῖίίοῃ ἔγοϊω οὔθ ὈΟΑῪ 5}6 
ΤΩΔΥ 5υγνῖνε δηᾶ δηΐοσ ἰηΐο δῃοίθοσ δηάᾶ 

δηοΐμεσ. Ὑεῖ ἴῃ ἴῃς ἢτβὶ σᾶβα 5Π6 τδὺ 
Ὀεδοοσηθ οχίϊποί οἱ ϑεραγαίϊῃρ πὶ [86 

Ὁοάγ ; ἴῃ 1ἢε βεσοηά 586 ΤΔῪ δίδου βανθῦαὶ 

ἱποδυηδίίοηβ Ὀ6 ψόοσ οὐὐ ὈΥ ΔΟΙ ἰαθοιτβ 
διηὰ δἱ βϑοιὴδ οἱ βεραγδίίοῃ ρϑῦϑῃ ας Υ]γ. 
ΤΒεγείοσε ψὝὰ οδηηοί ἄύρια ἴηδξ Ὀεδσδῦβα 

{π6 5οὺ] οὐμίαδίᾳ [86 ὈΟΑΥ͂ 588 5. π6ο68- 

ΒΑΓΙῪ ἱτητηοτίδ]. 

9. ἐπιδεικνύοι] Ῥτοί,. Οεάάεβ ἰ5. ποῖ, 
Ι1δ1ηἰκ, τρις ἴῃ ταίευστηρ [Π15 ορίδειννα ἴο 
ἱπάϊτοοϊ βρδϑεοῖ, ἐπουρῃ ϑόρῃ. Φλϊ, 61) 
σου ᾿πϑϊν ἰε (ποῖ [δ οἴμπασ ρᾶβϑᾶρο Ὠς 
οἰϊ65). Α(95 δια] Ραυηλ ροϊπί οἱ ἂν 15 
ΘΆ5ΙΥ οϑιτὶοα οὐ ἔἴτομῃ Δῦουβ, ἀναγκαῖον 
μεντἄν. 

11. ἡ ψυχὴ ἔστιν] Θ.ΠΔη2 δάορίϑ ἔσται 

ΝΣ; ὃ 
δ Ν; πο ἂς ὦ τε.ώ. 
ω ᾽ν 
ἐ 

ἴτγοτη Ἡ γβοβίρ, ἴοσ ΒΙΟΒ 1 566 πὸ βυβιοϊοηι 
ΤΟΆ5ΟΙ, 5ἴπς6 ἔστι» 15 σε εγα]. Νοίς [δδῖ 

Κοερεβ ἰγεαῖϑ [Π6 8 ]6 οὗ σμαρίειβ 25--- 29 

85 ἰηἰεηἀεα ἴο ϑυρρ]ειημεηὶ ἀνάμνησις ὉΥῪ 
βδονίηρ ἰἢς αἰοτ-εχίβίεηςς οὗ [26 501] : 
6 τεοισα ἴο ἰδα οδ]εοοι 6 τηδᾶθ αἱ 
"7 Ὁ, δραϊηξί 1 ϑοκτγαῖος δρρεαὶβ ἴο 

ἀνταπόδοσις, Ὀὰϊ πονογἢ 6 1655 ργοσθθάβ ἴο 

Ὁτηρ Γεϑἢ ον ἄθηςθ., 
τῷ λέγοντι [ἡ] Μααν! ῥτοροβϑᾶ ἰο 

βικε οοὖὐ ἤ, δῃᾷ ϑοῖδηζ βθεπὶβ τὶρεϊ 
ἴῃ Ὀγδοκοίηρσ ἰἴ, Ἐὸγ (τ) τῷ λέγοντι 

νυδηΐβ 8Δῃ οὈ]εοῖ, (2) Κ εῦε5 οἴξειϑβ ἴο στδηΐ 

ποῖ ποσὰ δὴ σψηδὶ οκτγαῖοβ βᾶγϑ, Ὀυΐ 

Τοοτα ἤδη δ ἢδᾶ5 Ὠ1 56] 151 Ξαἰά, Ηδ 
Ὑ11 σταηΐ ποῖ ΟἿἹΥ παῖ ἴῃ6 500] τΏΔΥ 
δᾶνε οχἰβίθα Ῥείογα Ὀἰγί δηα ΤΩΔΥ Ὑγθᾶσ 
ουξ δῦ Ὀοαΐε5 ἰη [Πἷ5 116 θεΐίογε ρϑυ βἢ- 
ἱπσ, Ῥαϊ 4150 ἴπαὶ 586 ΤῊΔΥ 5ιγνῖνε (ἢ6 

ΒΟΥΘΥΔΠΟΘ ΟΠΟδ ΟΥ̓́ΤΏΔΩΥ ([η165 Ὀεΐοσχα 586 

ΒοΥβ ]  δισουτη 5. 

15. οὕτω γὰρ αὐτό] αὐτό, τεΐοττίπρ' ἴο 
ψυχήν, βεεῖηβ ἴο Ὀὲ αἰϊγτδαοίθα ἱηΐο {ῃ6 

σεπάεσ οὗ ἰσχυρόν. Ῥτοῖ, Οεάάεβ οου- 
Ρᾶτεβ 09 Α πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, 5.. τὴν 

γῆν. 

Με (Ἐς ἂς ᾿ 

᾿ 

ς Ὁ ᾿ ας 
ωννλικι νκκε ὧν 

10 
Ἃ 

μ᾿ 

ΤΩΝ - ἔ 

15 

' 
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γενέσεσιν καὶ τελευτῶσάν γε ἔν τινε τῶν θανάτων παντάπασιν 
ὠπόλλυσθαι τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ Β 

σώματος, ἣ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέναι ἀδύνατον 
γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν' εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὲ 

- προσήκει θάνατον θαρροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ 
ἀποδεῖξαι ὅτι ἔστε ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον" 
εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι 

ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διαξεύξει παντά- 

πασιν ἀπόληται. , 
το ΧΧΧΥΠΙῚ. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων αὐτῶν ἀηδῶς α 

διετέθημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, ὅτε ὑπὸ τοῦ 
ἔμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν ἀνα- 
ταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν οὐ μόνον τοῖς προειρημένοις 
λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, μὴ οὐδενὸς 

15 ἄξιοι εἶμεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγματα ἄπιστα ἧ. 
ΕΧ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω ὑμῖν. καὶ 

2. τοῦτον δὲ τὸν θάνατον] δίησςα ΠΟ 

ΟΠ6 Κηονβ ΒΟΥ οἴϊεῃ ἢΐβ 501} 85 ΔΙσοδαῪ 
Ὀδοι ᾿ποαχηδῖθ, ἣ6 σαπηοί [6}} ΒΟΥ ΟΥ 
Ὠοῖ 586 ΤΩΔΥ͂ βυσνῖνα ἴμ6 εχ παιϊίοη οὗ 

δ ῥσεβεηΐ 1|56. 
4. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχε!) “ἰΐ (δς 

Πγροιεβὶβ 1 βυρρεβί θὲ ἵγτιε᾿. εν 80 
Ὦανα τοδὰ (Ὠγουρῃ [Πϊ5 ἰοΥΟΙΌΪΥ δβίαϊοᾶ 
δισυτηοηῖ Ὑ1]1 ἀστὸς 1 ΑΡΊοΣ [δαὶ 
“1ἴ ρίναϑ (ἢ6 τεδάοσ [6 ἱτηρζεβϑίοῃ {πδὶ 
Κορε ἰ5 σερσζεβεηίθά δ5 δὴ διυὺϊκιγαγά 
ΒΡΘΆΚΟΥ, Ὀεοδῖιθα 6 56 ποῖ ἃ οἶθασ 

τη κογ᾽. 
88 Ο---ϑ80 Ο, ὦ. ΧΧΧΥΪ. Ῥῃδοάο ῥδιι565 

ἴο ἀδδογῖρα ἴῃς εἤεοϊ οὗ ἴ[Π686 ΟΡ] ο οτς 

ὍΡοη ἴδε δυάΐδηςα : μον {Ποῖγ οοηδάθσησς 
5 Βῃαί(εγθά ἴῃ [6 ἀτρυχηοηΐ δηὰ ἰπ {ποὶγ 

οὐ ᾿υἀρτηοηῖ. ἘΠΠοϊκγαῖεβ βυτηρδίΐβθβ, 
δαάϊηρ [μὲ ἴπΠ6 οοῃμοορίοῃ οὗ 5οι] δἃ5 ἃ 
ὨΔΥΤΩΟΗΥ͂ ἢ.845 ΔΙΎΓΑΥΒ ἢδὰ ἃ 5ἰτοηρ αἰγδο- 
(ἴσῃ ἴοῦ πίω. Ηΐς ἀεβίχεβ ἰο Κῆονγ ΠΟῪ 
ϑοκγδαῖος θεμανθά, Νονοῦ, ΟΡ] 165 Ῥηβεάο, 

ἀἸὰ δοϊκγαῖοϑ Ἀρ θασ ἴο στεαῖοσ δάνδηϊαρε: 
ἢς 5μονγεά πεὶίθεσ ἱττ δ 0 ΠΟΙ ἀἰβυηδΥ ; 
ἢδ οπεοεζεᾶ δῃὰ δησοιυγαρθά 8, 45 ἃ ρὍ)6- 
ΤΑ γ14}1165 Ἠἰβ ὈγΟΚΘη ἔογοαβ. [Ι͂ἢ 111π51ἅ- 
τοη (πεσοοῦ Ῥηῃδοάο Ὡδγγαῖθς ἃ 1{||6 Ὁγ- 

Ῥἷδυ ψὩΐὶοΒ ῥαββθά εΐνψεεῃ ϑοίκγαίοϑ δηὰ 

ΒΙ 561, 
ΒΥ ἱπίογροκίηρ (815 ἱπἰουϊυάα Ῥ]δίο ἀ6- 

δἶγοβ ἴο τηδῖῖς ἴῃ (ἢ πχοκῖ δ ρ δίς τηδη- 
ποῦ [Παΐ δῇ δουΐα οτἰϑὶβ μ65 ἀτγίνεά ἰπ ἰῃ8 
ἀϊξουξοίοη, ΤῺ ΜὮΟΪΘ ρΡοβιἐϊοη μας ἴο Ὀ6 

τεσοῃϑδίογοα, δηὰ ἴῃ ἀυρυπιοηΐ, 45 Επ6- 

Κτιαίοβ βᾶγβ, ἰδία δραΐῃ δἰπιοσὶ ἴτοτῃ 
[ἢ6 Ῥερίππίησ. Τῆα εχδοῖ βἰϊυδίλοη οὗ 

ἴῃς ἀτριπηεηΐ δὲ {Π|5 ροϊῃηΐ 15. δαὶ 1 ἢ 

ἰπ ἴδ6 ᾿τπἰτοάυοίίοη 2, σεῖο 1 ἢδνα 

ἰπεὰ ἴο 5ῃον 85 οἰ θαυ 8.5 ροβϑῖθ]α (ῃ6 
τεϊδλίοη Ὀεΐννεθῃ (86 δαυ] εῦ δηὰ {π6 Ἰαίες 

Ῥᾶχί οὗ (ἢε ἀσηγχοπδίγα[! οη. Α βῃοσγί ἀϊδ- 
Ἰοριια Ὀείσγεθοῃ Ῥηδθάο δη Ἐς οκταΐοϑ ἰ5 

βία] τὶν ἱπισγοάυορά δἱ 102 Α ἴο τηδεῖς ἴῃς 
σοι ρ] εἰίου οὗ Δ ἱπιροσίδῃϊ βίβρ. 

13. τοῦς προειρημένοις λόγοι] ρο- 
νογηδά ὈΥ ἀπιστίαν. 

15. ἄπιστα ἦ] Θ.ἤδη2, [ο]ονίησ 
Ἡεϊμάοτί, τεδάς εἴη δραϊηϑδί [Π6 1ζῃδβ. 

Βαϊ [6 οἤδησεα οὗ τηοοά 18 ποίμηρ᾽ τὰ- 
ΤΊΔΥΚΑΌΪΟ, 85 (ἢ6 Ἰηδίδης65 οἰϊεα ὉΥ 814]]- 
θαῦηι Μ|11 βῆονγσ, Τῇδ 50] ποῖίνα ΣΟρσθ- 
Βθηΐἴ5 ἃ ποτὰ υἱν!ἃ σοηῃοερίίοη οὗ (ἢς 
ΠΟΠΕΣΏΡΈΠΟΥ : 566 Ῥχοΐ, σοοάνη᾽ 5 Ἔχοεὶ- 
ἰεηὶ ασιίοϊς πὰ ἴῃς )οωγμαὶ οὗ Ῥλῖοίορν, 

ΝΟ]. ΝΙῚ Ὁ. 18. Εογ εἶμεν ΒΟ ΟΟΓ- 

ΓΟΡΕΥ ρσῖνε ἦμεν. 
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γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν 
Ῥ ἐπέρχεται τίνι οὖν ἔτει πιστεύσομεν λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς 

ὦν, ὃν ὁ Σωκράτης ἔλεγε λόχον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκεν. “" ’“ Π 
θαυμαστῶς γάρ μου ὃ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νῦν καὶ ἀεί, .. τ." 
τὸ ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέν 5' 
με ῥηθεὶς ὅτε καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προυδέδοκτο" καὶ πάνυ δέομαι 
πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἄλλου τινὸς λόγου, ὅς με πείσει ὡς τοῦ 
ἀποθανόντος οὐ συναποθνήσκει ἡ ψυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ 

Ε ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον ; καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥσπερ ὑμᾶς 
φής, ἔνδηλός τι ἐγένετο ἀχθόμενος ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει 
τῷ λόγῳ ; καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν ἣ ἐνδεῶς ; πάντα ἡμῖν δίελθε ὡς 
δύνασαι ἀκριβέστατα. 

ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ Ἔ)ἜἈΠέκρατες, πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη 
89 οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσθην ἢ τότε παραγενόμενος. τὸ μὲν οὖν 

ἔχειν ὅ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν ἄτοπον ἀλλὰ ἔγωγε μάλιστα 15 
ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ 
ἀγαμένως τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα ἡμῶν ὡς 
ὀξέως ἤσθετο ὃ “ἰεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς 
ἰάσατο καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ ἡττημένους ἀνεκαλέσατο καὶ 
προύτρεψεν πρὸς τὸ παρέπεσθαΐ τε καὶ συσκοπεῖν τὸν λόγον. 

ΕΧ. Πώς δή; 
ΦΑΙΔ, Ἐγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθήμενος 

Β παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιξήλου τινός, ὁ δὲ ἐπὶ πολὺ ὑψηλοτέρου 
ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν μου τὴν κεφαλὴν καὶ συμπιέσας τὰς ἐπὶ 
τῷ αὐχένι τρίχας---εἰώθει γάρ, ὁπότε τύχοι, παίξειν μου εἰς τὰς 15 
τρίχας--- Αὔριον δή, ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς κόμας ἀπο- 
κερεῖ. Ἔοικεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Σώκρατες. Οὐκ ἄν γε ἐμοὶ πείθῃ. 
᾿Αλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, 
ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀνα- 

-- ο 

1. ὡς γὰρ σφόδρα] “ἴοΥ ΠΟΥ 5ἰΓΟΠΡῚΥ 
Ρετβυδεῖνα νγ88 [δδι [ΠΘΟΥῪ ὙγΒΊΟἢ ΘοκΚτγαίεβ 
τααϊπιαϊηοά, δηὰ γεὶ 1 Βᾶ5 ΠΟῪ (4]1]Θὴ ἰηΐο 

ἀἰϊβοτγεάϊι". 
4- ἀντιλαμβάνεται] [48 ἃ ᾿νοπάει- 

ΠΥ ἄσπι ρτᾶθρ οὗ πε΄. Ιἰ ΠΟΥΘΥ 566,5 
ἴἰο δαγα οοουχτοά ἴἰο ΕσπΠεκτγαίθβ (Παΐ ἢϊς 

ἰαγουχὶϊε ΠΘΟΥΥ τῦδϑ ἴδια] ἰο [86 500}᾽5 

᾿τοτοοσ δ! δηά ἴο ταδί ρ5υΟΠΟ515. 

1ο. ἔνδηλόφ τιΞ Ηεἰπάοτί ΓΙΡΏΕΓΥ 5805 
τπδὲ τι Ὀεϊοπρ ἰο ἀχθόμενος. 

15. ὅτι λέγοι ἐκεῖνο] Τἢδ 500] 6οὶ 15 
Ρἰ δορὰ ἴῃ (ἢε τοϊαιίνε ἱπδίοδα οὗ [ῃς πηδὶπ 
οἶδυβα. 

17. ὡς ὀξέως ἤσθετο] 85 ἰ5 5ῆονγη ὈΥ͂ 
Ἦΐ5 δάἀτηοηϊ του ἀραϊηβί ὁ ΤΩ ἸσΟΪ ορῪ ̓  ἰη [ῃ8 

ποχὶ σμδρίογ. 

426. τὰς καλὰς κόμα] Ζ. δηὰ 91. 
ὙΠ} δοσλθ 1255. ἢᾶγα τὰς καλὰς ταύτας 

κόμας. 

29. ἀναβιώσασθα!ι) ΤῊϊΐΞ ἰταπβιινα 
ι.56ὲ οὗ [6 νγοτὰ οσοῦτϑ δραὶῃ Ογζο 48 Ὁ. 
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βιώσασθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ εἴην καί με διαφεύγοι ὁ λόγος, Ο 
Ν μι Α͂ 3 δι ) ’ 
ἔνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ ᾿Αργεῖοι, μὴ πρότερον κομήσειν,. 
πρὶν ἂν νικήσω ἀναμαχόμενος τὸν Σιμμίου τε καὶ Ἰζέβητος λόγον. 
᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. 

5᾿Αλλὰ καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν ᾿Ιόλεων παρακάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστίν. 
Παρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς ᾿Ιόλεως τὸν 
ΡΑΚΣ Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 

ΧΧΧΙ͂Χ, ᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθώμέν τι πάθος μὴ πάθωμεν. 
Τὸ ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεθα, ἦ δ᾽ ὅς, μισόλογοι, ὥσπερ οἱ Ὁ 

το μισάνθρωποι γιγνόμενοι' ὡς οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὅ τι ἄν τις μεῖζον 
ἣ ἷ Ἁ , τούτου κακὸν πάθοι ἢ λόγους μισήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

“ ἤὔ ἶν Δ τρόπου μισολογία τε καὶ μισανθρωπία. ἥ τε γὰρ μισανθρωπία 
ἐνδύεται ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι 
παντάπασί γε ἀληθῆ εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, 

15 ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ ἄπιστον καὶ 
4 Δ ρ ΨᾺ , ἢ ς δ ὔ 

αὖθις ὅτερονῇ καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάθῃ τις, καὶ ὑπὸ τούτων 
μάλιστα οὗς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τε καὶ ἑταιροτάτους, τελευ- 

κι , “Ἂ “ Ἧ 

τῶν δὴ θαμὰ προσκρούων μισεῖ τε πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς 

2. ὥσπερ ᾿Αργεῖοι] τείεχτίηρ ἴο (Π6 
βίοσυ ἰο]ὰ ὉΥ Ηεδγοάοῖιβ 1 82. ΤὨδ Ατ- 

σῖναϑ, ἔοι ]θὰ ἴῃ (Πεὶσ δἰϊοεμηρὶ ἴο γεσουεσ 
: 5 ΤΏγτγεαδὶ ἔσο [86 ϑραγίδῃβ, νονεὰ ποῖ 

ἴο εἰ {Πεῖσ μαὶν στοῦ {1}1 [ΠΕῪ τεσοησιογοά 
ω ἰ. Ῥτοῖ, Οδάάεβ τεηλαγκα [παι [μ6 Ἐο- 

ΤΑΔΠΒ ΟἹ ἴπ6 ΘΟΠΙΓΑΥΥ 5ῃονεά συοῦ Ὁ 
4 ἰεϊάπρ {πεῖν Βαῖγ στὸν ἰοηρ. 

3. ἀναμαχόμενος)͵ ἑἧτεπενίησ ἴδῃς 
ὈΑ16᾽. 

ἱ 4. οὐδ᾽ ὁ 'Ηρακλῆς] δ'ῆε ἢηά [δε ἰε- 
, σοηὰ ἴῃ ΖΦ» έλγαάξνις 201] Ο6. Ηδγακ]θβ, 

| Ψ 16 Πρδίίηρ ἴῃς γάτα, νγὰβ 8δ5584116 ἃ ὉῪ 

| ἃ Ὀΐσ ογχαῦ, ἀραϊηϑδὲ ψ ἰοἢ ἂς οΔ]]οαὰ ἰπ [ἢ 6 
Ϊ «αἰὰά οὗ Ἰοῖϊδοβ. Οἵ, Ζατυς ο19 Β. ΡῬχε- 
[ 56 }Ὲ ϑοθδηζς δἴοσ Οσορεὶ Ὀγδοκεῖβ τὸν 

Ἡρακλῆ. 

5. ἴως ἔτι φώς ἐστίν] Ὀεσδιιε δἱ βιιῃ- 
5εῖ Β6 πγυϑί ἀὐπηκ (Π6 Ροΐξοῃ. 

89 Ὅ-τρο ἢ, ὦ. Χχχίὶχ, ϑοκτγαδαίθβθ Ἷοῦ- 
{ἰπυ65: Μ ταδί Ῥαῦνασα ἰεσὶ 6 ὈΘΟΟΣΩΘ 
Βαίθ οὗ διριτηθηῖθ 8ἃ5 βοὴβ ὈδΟΟΠΊ6 
αΐεϊθ οὗ τηδηκίηα. ΕῸΣ ὙΏΕΩ οπς ἢ85 
Ὀ6θὴ σϑρϑαίθαϊυ ἀεςεϊνοα τη οἴμοσϑ,  ΒΟΤΩ 

ἢς Ῥοϊανεὰ ἴο Ὀ6 ροοά δηά ἔπιε ἤθη, 6 

[4115 βοτηειτηεβ ἱπίο ἀϊδίγακί δπὰ ἀ 5! κε 
οὗ ἴ)6 ψο]Ὲ υμηδη ταῦθ. Βιιΐ (15 15 
οὐηρ᾽ ἴο ἰξ ἱρμπόγδῆςς οὗ Ὠυτηδη πδίυγε : 
δα ἄοεος ποῖ τεῆδοιϊ ἐμαῖ ΘΧίγοιηδς ἃσΘ Ταγο, 

δηᾷ (ἢαΐ (6 νΕΙῪ σοοά δηῃᾶ νεῖν Ὀδὰ δῖε 

ἐαυΔΙΪΥ ἔενν ἰπ ὨυαΕΓ, [Ι{ 5 [Π6 5816 
ὙΠ δισυπηοηίβ : 1 γα ἤδΥΘ σΟΠΊ6 ΤΙΡΏΓΥ 
ΟΥ̓ ΥΓΟΏΡῚΥ ἰο ἀϊδίγισί ομα ἀγριτηθηΐ δίζεσ 

δηοίμοσ, γα πὰδί τοί ὨΑΘΕΪΥ σοποὶυάς 

[ἢδξ πο νδ]1ἃ ἀτριυχηδηΐ ἰ5 ἴο Ὀε ἑουπά ; 1 
ἷἶ5 Οὐ οὐ σγδηὶ οὗ 5Κ111 ἰῃαὶ ψχὲ βου ά 

ταῖῃον ὈΙδιηθ. γε οἱρῃί ἴο (ἀκα ψδυηρ 

ὉΥ ἴᾷοβε οοηίεμίίοιβ αἰδρυίϊδηΐϊθ, ΨῈΟ 

αϑϑογὶ (δαὶ (ΠοΥῈ 15 Ὧ0 ἴδ ταὶ ἴῃ 
ΔΩΥ Πρ, δηα (ΆΠΟΥ [Πδιηβεῖν ες ῥσοά!ρὶ- 
Οὐ] οἷενεῦ ἴο ἤᾶνα ἑουπά [ἢϊ5 οαὐἱ. Ὑεῖ 

ἰξ: ψοα 588 ἱπάδθθα, βυρροβίηρ ἴπογα ἰ5 
ΒΟ ἢ. ἃ [μἱπρ 25 ἰγσυ ἢ, δὰ ἴ[μδὶ γγα τα ἱρὰϊ 
ἀΐβοονοσ 1ἰ, 1, ἱηβίθδά οὗ ἰαυίηρ [86 ἔδυϊι 
ΏΕΥΙΕ 1 15 ΓΟΑ ΠΥ ἀπὰς, γα αυδτγο δα τ 
ΡἈΙΟΘΟΡΩΥ δηὰ ἴῃυς ἀερτγνεα οὐγβεῖνεθ 
οὗ 811 οὔἴδηςςθ οὗ δἰἰδἰηἰηρ ἱσα ἢ. 

1. ἢ λόγους μισήσας] 1ΠΔη ὈΥ οοη- 
ςαἰνηρ ἃ Παϊγοα οσ αγρυζηεηίς ᾿᾽; Ἔχρία- 
ὩΔίοΟΙΥ οὗ τούτου. 
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οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ παράπαν. ἢ οὐκ ἤἦσθησαι σὺ τοῦτο γιγνόμενον : 
Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, αἰσχρόν, καὶ δῆλον ὅτι ἄνεν 
τέχνης τῆς περὶ τἀνθρώπεια ὁ τοιοῦτος χρῆσθαι ἐπιχειρεῖ τοῖς 
ἀνθρώποις ; εἰ γάρ που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν 

90 ἡγήσατο, τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς σφόδρᾳ ὀλίγους εἶναι 
ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. Πῶς λέγεις; ἔφην ἐγώ. 
“Ὥσπερ, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν καὶ μεγάλων᾽ οἴει τι 
σπανιώτερον εἶναι ἢ σφόδρα μέγαν ἢ σφόδρα μικρὸν ἐξευρεῖν 
ἄνθρωπον ἢ κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν ; ἢ αὖ ταχὺν ἡ βραδύν, ἢ αἰσχρὸν 
ἢ καλόν, ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; ἣ οὐκ ἤσθησαι ὅτι πάντων τῶν τοι- 
ούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ 
ἄφθονα καὶ πολλά; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ 

᾿Β πονηρίας ἀγὼν προτεθείη, πάνυ ἂν. ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς 
πρώτους φανῆναι; Ἑϊἰκός γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Εἰκὸς γάρ, ἔφη" ἀλλὰ 
ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ 
“ροάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ (ἦλ ἐπειδάν τις πιστεύσῃ 
λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι ἄνευ τῆς περὶ τοὺς λόγους τέχνης, κἄπειτα 
ὀλίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὦν, ἐνίοτε δ᾽ 
οὐκ ὦν, καὶ αὖθις ὅτερος καὶ ἕτερος" καὶ μάλιστα δη οἱ περὶ τοὺς 
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οὖς ἄν ἡγήσαιτο] “σψβοτὰ με πουἹά 
ὨΔίΌΓΑΙΥ (ἰὴ . ἄν οὗ οοῦτϑα Ῥεϊοηρβ ἴο 
ἡγήσαιτο. 

1. ἤσθησαι σὺ τοῦτο] Ζ. [45 οὕτω 
τοῦτο. 58|:. οὕτω πως τοῦτο. 

2. αἰσχρὸν ἰ5 Ὀταοκοίεα ὈΥ ΘοΏΔηΖ. 
ἄνευ τέχνη9] 1.6. νἱϊμουῖ 4 Κπον]οᾶρε 

οὗ τιδηκὶηά. 

᾿ἴἴης Ὀγ [δε ὶρμοβὶ ἄερτεα οὗ Ἔδο ἢ. 
14. ἀλλὰ ταύτῃ μέν]ρ, ϑοκταῖίε5 μᾶ5 

Ὀδεα ἰοὰ ὃγ [δὲ φυεκίοῃ οὗ Ῥμδθάο ἱἰηΐο 
ἃ ἀϊρτεββίοῃ ΡΟ ἴΠ6 παίυτε οὗ [ἢ ἀτεχνία 
βῇονγῃ ὈΥ͂ τη βαπίβσοροβ, ΒΟ σοηϑίϑίβ ἴῃ 
{πεῖν Τογρεςηρ (μαἱ οχίσζοιηθβ ἀγα βϑϊ ἀοσὴ 

πιοὶ τὶ. Βυΐ [δὲὶΞ ἀοε5 ποῖ οοῃείταξα 
[86 ΔΠΔΙΟΡῪ Ὀεΐνεεῃ μισανθρωπία δηὰ 

5. τοὺς μὲν χρηστοὺξ καὶ πονηροὺφ ' μισολογία. ΤῊ ΓΕΔ] ΔΠΔΙΟΡῪ 15 [μαὶ ψΏΘη 
: σφόδρα] ΑἸΓΠουρῺ ἴμ6 ογάογ οὔτῃς νψοσάβ ᾿ {)θΟΡ μᾶνα Ὀδθη βθνεσαὶ {πλ6ὲ58 ἀἰβαρροϊηϊθά 
ι ἰῃο] 1] Π65 ἃ5 ἴο ἴαΚα σφόδρα ΜΓ ὀλέγους, ) ἴῃ ἃ λόγος χε ἡυπὴρ ἴο [Π6 σοπο]υβίοη [παῖ 
; 1 (ΔΚ [δ βθηβα χοαυΐγεϑ μδὶ 1 βῃουἹᾷ ᾿ 411 λόγοι δτὲ νογί]εβ5, ψὶζπουῖ βἰορρίηρ 

ῬῈ ᾿οἰπεά ψ ἢ χρηστοὺς καὶ πονηρούς. ᾿ 
Ἡεϊπάογέ ψουἹά ἄου]ς σφόδρα; Ὁαυΐ 1 15 

ποῖ σε] ]γ πδηϊεα τ ὀλέγους, 

ἴο οοηϑίἀεοσ ψ ΒεῖδοῚ ἴῃς ἔδυϊ τὺ ἠοΐ 116 

ἴῃ οὐχ πηϑοϊεηςῆς ἰγοαϊμλθηΐ. 
τ6. ἐπειδάν τις πιστεύσῃ] ΤῇδΕ δρο- 

ἄοβὶβ ΠΟΥΘΥ ΟοΙῃθ5: ΡΒαῖο δηΐϊθηθθ [ῃ6 

βοῃΐθῃοσο ἃ5 ἰζ Βα ἢδα ποί νυττθη ἢ,  ΒΙΟΒ 
11. τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων] “τὰς 

δχίσοηχοϑ ἴῃ Ὀοίὴ ἀϊτεοϊίοηβ᾽, ΤΠ ἔσχα- 

τα ἃτς ἴῃς ἴγο ορροκίία 488}1165, ἄκρα ' ϑοβδηζ, δἱ Μαάν!ρ᾽β βυρρεβίίοῃ, οπιῖίβ. 
; ἴδε εχίχειηεβ οὔ ἴῆεβε. ὙΒιβ ἰἦ τὰ οου- 19. οἷ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγου] 
Σ οεἶνε λευκὸν δἀῃά μέλαν ἰο θ6 τερτεδεηιεα [ Ρ]αἴο τρᾶν τεΐεγ ἴο ἐπε Ἐρμεβίδῃ βοῇοοὶ, 
ἢ ΒΥ ἃ 5ιγαῖρδί Πἴπὸ, [ἢ 6 σοη γα] ροσίίοη 15 οἱ ῥέοντες οὗ [86 7 δεαδίξέμς : ῬετΒΑΡ5 4150 

οσσουρὶςοα ὉΥ 5μδάεβ οὗ ΡΊΘΥ ; [6 ἔσχατα, 
ΟΥ Ῥατίβ ζεϊηοίβ ἔἕσοση ἴΠ6 οδηίσο, ΌῪ ΜὨ6 
δηά ὈΪδοῖς ; δῃᾶ με ἄκρα οΥ ἐπα οἵ [ἢ6 

ῬΡ. Ζ 

ἴο 5ορμῖβίβ οὗ (6 ἴγρε οὗ σου θοάοσοβ 
δὰ Εὐυϊζῃγάεξχηοβ, σᾳοἢ 85. 6 βθθῃι8 ἴο 

δανβ ἴῃ ΥἹἱεὺῖν δῖ 101 Ε; δηά ἴο (86 (γηΐοβ. 

8 
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ἀντιλογικοὺς λόγους διατρίψαντες οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντες οἴονται Ο 
σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι ὅτι οὔτε τῶν 
πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον οὔτε τῶν λόγων, 
ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτω 

5 στρέφεται καὶ χρόνον οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένει. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην 
ἐγώ, ἀληθῆ λέγεις. Οὐκοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, οἰκτρὸν ἂν εἴη τὸ 

πάθος, εἶ ὄντος δή τινος ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγον καὶ δυνατοῦ 

κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ παραγέγνεσθαι τοιούτοις τισὶ λόγοις Ὁ 
τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν 

το τίς αἰτιῷτο μηδὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν 
ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο καὶ ἤδη 
τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν διατελοῖ, τῶν δὲ ὄντων 
τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπιστήμης στερηθείη. Νὴ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
οἰκτρὸν δῆτα. 

ΧΙ, Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβηθώῶμεν, καὶ μὴ 

παρίωμεν εἰς τὴν ψυχὴν, ὡς τῶν λόγων κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς Ε 
εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅτε ἡμεῖς οὔπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλὰ 

ἀνδριστέον καὶ προθυμητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς 
ἄλλοις καὶ τοῦ ὄπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα τοῦ 
θανάτου ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ 

2. σοφώτατοι γεγονέναι) (ΟἿ. δοῤλέίεί 
2851 Ο ἐστυγχάνεις γὰρ, ὦ Θεαίτητε, ὡς 
ἐγῴμαι, πολλάκις τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακόσυ, 

ἐνίοτε πρεσβυτέροις ἀνθρώποις, καὶ ὑπὸ 

πενίας τῆς περὶ φρόνησιν κτήσεως τὰ τοι- 
αὖτα τεθαυμακόσι, καὶ δή τι καὶ πάσσοφον 

οἱομένοις τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀνευρηκέναι. ΟἸΙΘΔΥΙ͂Υ 
ἃ δίϊ δἱ Απεβίεη68, 

4. ἄνω καὶ κάτω στρέφεται) (οι- 
ρᾶτὸ ἴμ6 ἱηνοοίζνε οὗ Τβεοάοτοβ ἀρδίηβι 
ἴ6 ἙΡρΠεβίδῃηβ, 7 εαξίσίμς τῦ9 Ἑ [0]. 
Βεβίάες [δε56 Ἡδοτγακ]οἰΐοδηβ (ἢ ΠΟ ΠῚ 
ΡΙαῖο μδᾶ σϑαὴν 1{{|6 οὐ Ὡο ααδετεῖ, 50 
αν 45 τεραγὰβ (ες ὑμεημοσηθηδλὶ ψ ουἹά), 

 (Π6 ρῥυἹηςσίραὶ ἀντιλογικοὶ τα ΑἸ Ξ ἤθη 65 
᾿ πη Βἰ5. δοβοοὶ, δῃᾶ βοπῖα Ἰἰαΐε Θορῃίβίϑ, 

ψ᾽Ὧο Παά οδυρδί ὑΡ ἴΠ6 {π᾿ Ἰκ οὗ ἴ8 6 ϑοκτα- 
τίς πιείμοά οὗ αιυσϑίίοῃ δηα δηβνγεσ δηά 
πιο 11 ἰο ἔοσοα οὐ [6 ὈΛΎΤΑΓΥ (ἢ6 δοςσορί- 

δΔςα οὗ ἴπ6 τηοϑῖ ρσγεροβίοσοιιϑ ραγδάοχαεϑ. 
Τπεῖν ὨΔΟΣ 5 τα δάσο γδΌ]ν ἀσθβοσθεα ἴῃ 
[6 2» εἰλγάφρεσ. ΤΏΘ56 θη, ἡ οϑ6 ΟἿΪΥῪ 

ΟὔὈ͵θοΐ τταᾶβ ἴο πιᾶξο ἃ ϑθῃϑδήοη, πηπςὶ ΡῈ 
οἰδϑϑοά δρασί ἴτοπι ἀϊθριίδηίς οὗ με γηΐς 
Δα ΜΟΡΆΤΙΔΗ βοῃοοΐβ, οθς Ρασγδάοχες 

τεϑίθαἃ προὴ Ἰορίοδὶ δηά :ηοίδρηγϑείοαϊὶ 
ΟἸΤΟΙ͂Β ὙὮΙΘΒ Μετὰ ροπηΐης ΟΠ Ό]Π65 αἱ 
[ ἔπε; ψἘΙΟΒ ἴῃ ἰβδοὶ τεχυϊγεά 41] 

ῬΙδίοβ βἜΈπῖ5 ἴο ΟΙΘΑΣ ΔἸΧΑΥ. 
900 ἢ--9ὲ Ο, ὦ. ΧΙ. 1,οἴ υ8 θενάσε ἴπ θη, 

5Α 75 Θοκτσγαίεβ, ἰἜϑὲ Ἧὧἣδ6 ΧΤΑΘΏΪΥ οδδτρε οὐἵ 

διρυτηθηῖ τι Ὀεΐηρσ ἔδυ] 7, πεη (Πὰς 

Δα] ἰς οὔὐῦ ον. Τε χαυεπέοηῃ 15 οὗ ἄξερ 
ἱπίογαϑί [Ὁ 08 811, δῃᾷ ἴο πὸ ἘΞΡΘΟοΙΔ }}Ὺ : 
᾿πᾶάδοά 1 ἴδε] 1655 |κ6 ἃ ῥῃ]οσορῆον (ἢ δη 
Εκε ἴποθ6 ψῆο ἀρὰ ποί ἔοσ {πι|[ 5 βαἷκα 
δ τρογεῖν ἐμαὶ ΠΟΙ͂ ΟΡΙΠΙΌΠ ΤΏΔῪ Ῥχα- 
νΑῚ] ; ΟἿ]Ὺ 1 δπὶ Οσα δηχίουβ ἴο ρεῖβυδάθ 

ΤΩΥ561{ τΠ4η γου. Ἡόονγονοσ, ἰξ τον Ῥε τοῦ 
5 πιο, 1| 15 τ6]} ; 1 ποῖ, ἱξ ψ|}}} δἱ 1ϑδαϑὶ 

ΤΩΔΚΘ τὴθ ὈΕΓΟΥ ΘΟΙΙΡΔΠΥ ἴοσ γοὺ ψ 8116 
Ι δὰ ψὶ ἢ γου. ΕῸΥ γοὺγ ρασΐ, γου πιυϑὶ 
{Πῖηἴκ τόσο οὗ (86 ἰσυ ἢ (ΠΔπ οἵ ϑοκγαίαβ ; 

Δηα γοῖ τυδὶ ποῖ δοοορὶ ΠΑΥ γοβοηϊηρ 
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φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως. [] ἐπ 

Ὁ 

καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν περί του ἀμφισβητῶσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ 
ὧν ἂν ὁ λόγος ἢ οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα 
δόξει τοῖς παροῦσιν, τοῦτο προθυμοῦνται. καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐν 
τῷ παρόντι τοσοῦτον μόνον ἐκείνων διοίσειν οὐ γὰρ ὅπως τοῖς 5 
παροῦσιν ἃ ἐγὼ λέγω δόξει ἀληθῆ εἶναι προθυμηθήσομαι, εἰ μὴ εἴη 
πάρεργον, ἀλλ᾽ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅ τι μάλιστα δόξει οὕτως ἔχειν. 

Β λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς εἰ μὲν 
᾿ τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγω, καλῶς δὴ ὄχει τὸ πεισθῆναι εἰ δὲ 

μηδέν ἐστι τελευτήσαντι, ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν το 

πρὸ τοῦ θανάτου ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρόμενος. 
ἡ δὲ δὴ ἄγνοιά μοι αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ, κακὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλ᾽ 
ὀλίγον ὕστερον ἀπολεῖται." παρεσκενασμένος δή, ἔφη, ὦ Σιμμία 
τε καὶ Κέβης, οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον᾽ ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ 

Ο πείθησθε, σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ 15 

μᾶλλον, ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, συνομολογήσατε, εἰ 
δὲ μή, παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προθυμίας ἅμα 

ἘΠΕ] γοῦ δανα ΔΙΠῪ ἰεϑίοα ἰἰ; Ιεβὲ 1 ἀ6- 

Ῥαγὶ ΠΚῸ ἃ Ὀδ6 ἰεανίηρ ΤΥ βιΐπηρ ὈΘηϊηά, 
1. οἱ πάνν ἀπαίδευτοι] ΤῊ ᾿δηριιαρα 

βιρροϑίθ [μ6 (γηΐοβ; οἷ. 7 εαξίοξμξ 155 Ε 

εἰσὶ γάρ, ὦ παῖ, μάλ᾽ εὖ ἅμουσοι; οἴ. δοῤλῥΨί 

246 ἢ, ἀπὰ Ατῖβί, »οέαῤλ. Ἡ 111 1043" 24 
οἱ ᾿Αντισθένειοι καὶ οἱ οὕτως ἀπαίδεντοι. 

ΟΡ ἰβίβ οὗ {86 οσίβιϊς ἴγρὲ τα πὸ ἀοιυδὶ 
ἱποϊυάοά, 

6. εἰ μὴ εἴη πάρεργον] “1655 ἰξ γγετα 
ΤΛΘΙΕΙΥ ὉΥ (ἢ6 ψαγ΄. [Ι{ὁὀὲ ἰβ βυσρυβίηρ 
(δαί Ῥτοῖ, Οεάάες 45 δἀορίβεἁ δραϊηβὶ 
811 (λ6 τηββ.. Ηδυτωδῃη τηοβί 1:6] του 5 
ςοπ]εοΐαχε εἰ μὴ εἰ πάρεργον. Ἡδὰά εἰ 
θεθη ἔουπά ἰπ (δε ἰεχίβ, οὔθ νου]ὰ πᾶνο 
611 ΞΙΓΟΏΡῚΥ ἱπο]]ηεα ἴο αἰΐογ 1 ἴο εἴη. 

8. λογίζομαι γάρ] “ἴον 1 Δπὶ χοΔ50ῃ- 
Ἰῃ0᾽, ΤΥ ἀδδὺ σοΙηρδηΐοη ---- 5866 ΠΟ 561- 
ἸΒΏ]γ. ΑΙ] {815 15 ϑοκγαίίς εἰρωνεία : 

ϑοκγαῖοβ δηά Ρ]δίο χοσα (6 αϑί τηθῃ ἴο 
Ῥειβυδᾶθς ἰδβειηβαῖνεβ ἰμδὶ ἃ Ὀεϊοῦ τγᾶβ 
ἴτας, θδοδαβα 1 τγὰβ ρ] εαϑδηΐ. 

11. ἧττον τοῦς παροῦσι) “1 541} θὲ 
1655 ΠΠἸΚΟΙ͂Υ ἴο ΔΏΏΟΥ ἰῃ6 σοιρϑην ἢ 
Ἰαιηθηϊδοη᾽. ἧττον οὗ οουτδα 416]}1Ώ65 
411 [86 ψοσάβ [δαὶ ἔοον : ἐξ ν1}1 1655 Ὀς 

ἴα οαβε ἰμαὲ 1 5841} ΔΠΠΟΥ ἔποπὶ ὈΥ᾿ 
Ἰατηθηίηρσ. Τα ραβϑᾶρα νου] οὶ ἢᾶνα 

τοαυγοα ἃ ποία Ὀαΐ ἔονυ {Π6 βίσδηρα τηΐ8- 
σοποερίϊοῃ οὗ ΝΥ αρτιεσ, γῆ βθοῖῃβ ἴο {πίη 
(μα μὴ ἰ5 γαπίεὰ Ὀείοσα ὀδυρόμενος. 

12. ἡ δὲ δὴ ἄγνοια] ϑοκγαίεβ Ἰϑθδῃβ 
ἴἢαϊ οὔθ ΨΑΥ οὐ δῃοίμοσ δ΄5 ἀουδίβ νψ1}} 
6 οἰθδαγθα αὐαύ; 6 Μ1]1 ποῖ ρὸ οὔ οχ- 

ἰδίηρ ἴῃ ἀουδὲ τ βεῖμοσ ἢἷ5 οχἰβίθπος Μ111]} 
οοηίΐηθθ. ΕῸΓ δὲ ἄεδι ἢ ἢ Ψ1] οεἰϊδοσ 
βηα ἀββϑύσγαηος οὗ ἱτωσηοσίδ! τ οσ ἢς ψ]]]} 
ὄθαβθα ἴο 6, δῃηά ἴῃ ποιοῦ οδϑα ἰβ Ἦθ 

ΒΡ] ες ἰο ἄγνοια. ὀλίγον ὕστερον τὴεδ 8 
ΒΠΟΓΕΠΥ αἴἴοσ [86 ῥγθβεηΐ τηοτϊηθηΐ, ἠοΐ 

δῖϊεσ ἀβαίῃ, δὴ ἄγνοια ἰ5 ΕἸΞΟΙΕΥ᾿ 5 Ξιισρε5- 
(ἴοῃ ἔοσ διάνοια, ΨΨΕΪΟΉ ἰ5 ἴῃ6 τοδάϊηρ οὗ 

186 Ὀεβί τ55. : (ἢ6 τοβί ἢανα ἄνοια. 

15. σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτονυ:] 
ΟΥ. Αεῤωό[ῥς 505 Ο ἀλλ᾽ οὐ γὰρ πρὸ τῆς 
ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ: ἀπὰ Ατὶξί. ΔῆΊε. 

Εἰλ. τ ἵν τορόϑ τό ἄμφοιν γὰρ ὄντοιν 
φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν. 

1Ἴ. ὅπως μή] ΤὨς οἀϊίοπβ ρεπογαὶ- 
Ἰγ Βανε εὐλαβούμενοι ὅπως : Ὀπὶ {μ6 ῥατί!- 
ΟἿΡΙΘ 15 δρβεῃξ ἴπ ΒΟ δηά οχωϊ θὰ ἈΥ͂ 
ΘΟΒΔΏΖ. 

8----2 

ὑ- 
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ἐμαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας ὥσπερ μέλεττα τὸ κέντρον 
᾿ ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. 

τ΄ ΧΙ. ᾿Αλλ᾽ ἐτέον, ἔφη. πρῶτόν με ὑπομνήσατε ἃ ἐλέγετε, ἐὰν 
μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν γάρ, ὡς ἐγῷμαι, ἀπιστεῖ 

5τῷ καὶ φοβεῖται, μὴ ἡ ψυχὴ ὅμως καὶ θειότερον καὶ κάλλιον ὃν 
τοῦ σώματος προαπολλύηται ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα Κέβης δέ Ὁ 
μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ συγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἶναι 
ψυχὴν σώματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα 
καὶ πολλάκις κατατρίψασα ἡ ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα καταλι- 

το ποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ἢἦ αὐτὸ τοῦτο θάνατος, ψυχῆς 
ὄλεθρος, ἐπεὶ σῶμά γε ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν παύεται. ἄρα ἄλλ᾽ 
ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι " 
Συνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι ἄμφω. Πότερον οὖν, ἔφη, πάντας Ἑ 
τοὺς ἔμπροσθε λόγους οὐκ ἀποδέχεσθε, ἢ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὔ; 

15 Τοὺς μέν, ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὔ. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ ἐκείνου τοῦ 

λόγου λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι, καὶ 
τούτου οὕτως ἔχοντος ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλοθι πρότερον ἡμῶν εἶναι 
τὴν ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ σώματι ἐνδεθῆναι; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη ὁ Κέβης, 92 
καὶ τότε θαυμαστῶς ὡς ἐπείσθην ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὡς 

40 οὐδενὶ λόγῳ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, καὶ 
πάνυ ἂν θαυμάζοιμι, εἴ μοι περί γε τούτον ἄλλα ποτὲ δόξειεν. 
καὶ ὁ Σωκράτης, ᾿Αλλὰ ἀνάγκη σοι, ἔφη, ὦ ξένε Θηβαῖε, ἄλλα 

1. ἐμαυτόν] Τῆς τεδάϊηρ πὰς (δὲ 
Ῥεβί δι ΠοΙ Υ : Ζ. δηὰ 51. γίνε ἑαυτόν. 

ὥσπερ μέλιττα] Τμε σοχηπιεηίδίουβ 
(81ηκ [ἢ]15 ἴα Ὀοισουγε ἔγοηι ἴδ6 1ἴπὸ οὗ 
ἘΌΡΟΙΪΙς σοποοσηΐηρ ῬΕΓΚΙ65, τὸ κέντρον 

ἐγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις. ΤὮὨδ ἜΧΡΥΙΟ5- 

51:00 56 615 Π|κ6]} ἴο μάνα Ὀδθη ῬγονθγΌϊδὶ, 
Οἵ Ο-τ-ο2 Ὁ, Ζ. Χ]ϊ. ϑοκτγαῖοβ ὈΣΠΘΗ͂Υ 

τοβίαίς5 [ες οδ͵εοϊίοης οὗ 51 ττηΐϊ85 δηᾶ 
Κοραβ : δ6 (πδη ροϊηΐβ οαΐ ἰο [Π6 ΓΟΥΤΏΘΓ 

{μαὶ Πα πλυϑί γαῖα ἢΐ5 ομοῖςς Ὀεΐνεθη [ἢ 6 
ἀοοίπα {παῖ 5οὰ] 15 ἃ μαιτηοηγυ δηὰ (ἢς 
ἀοςοίσίπα [μαὲ ᾿δασζηϊηρ 15 ΤΟΙ Ιβοθηο6. 
ΤῊ ἔΒΘΟΙΥ οὗ ΤΟΙ] βοθησθ ῬΥΕΘΌΡΡΟΒΘΒ 
(μαὲ ἰδς 501 οχίϑίεα Ῥείοσε ἴῃ6 Ὀοάγ ; 
δυΐ ἃ ΠΒΑΥΤΩΟΩΥ σοχηδ5 ἰηΐο οχίβίθηος δίτοσ 

[αἱ ψῖο ἢ ῥγοάμποεβ 11 : εἰἴμεσ ἐποσεΐοσο 
8080] ἰ5 ποῖ ἃ ΒΑΥΓΙΏΟΩΥ ΟΥ 56 δ845 Πδὰ 0 

Ῥτεοορτίίοη οὗ (ἢ6 ἰἄδα5. διίσητηΐας δά- 
το ἶ5 [815 δηα ἄφοΐαγοβ τσὶ πουῖ Ποοιδίϊοι 
ἴῃ ίανουσ οὗ χϑιι]ηΐϑοθησο, το Π6 δἰ της 

[(ο ὈΕ 4 τσϑίϊομδὶ Ὠυροιμεβὶβ, ψ 16 (86 
οἰδοῦ 5 ΤΏΘΥΕΙΥ ἃ Ρἰδυβὶ 6 ΔηΔΙΟΡΥ. 
ΤῊς ἄχοῖ χεξυϊδοη ἰ5 δἀἀτεββθα ἴο θ6- 

ἰἴἰανοσβ ἢ ἀνάμνησις ἀηὰ Ὀγχο-οχἰβίοηος οὗ 

ἴῃς 5οὰ]; ἰἰ δρρϑαὶβ {πεγείοσε ΟἿΪΥ ἴο 
ΡῬΙαιοη βίβ οὐ Ῥυίμαρογεδῃϑ. 

6. ἐν ἁρμονίας εἴδει] (ί. Ζίνγιαδες 3060 
τῶν μὲν οὖν ἐν μέρους εἴδει μηδενὶ καταξιώσω- 

μεν. ΑἸβο ἰεῤωόίῥοἪ 3808; Ογαξνζωξ 304 Ὁ. 

8. πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολλάκις] 
νε τοῖρῃι ἰακα πολλὰ ἴο τεΐϑσ ίο [ῃ6 
Ἐχβδιδβίίοη οὗ ΤΩΘΥ Ὀοάϊε5 ἀστὴρ ΟΣ 
Ὠθπηδη 116, ἀηὰ πολλάκις ἴο [Π6 τερεοαίοά 
Ἰποδσηδίίοῃβ οὗ [Ὧ6 501]; [86 ἴνγχοο ολ565 

Ρυὶ ὉΥ Κερεβ. Βιυΐ ἴδ [Ὁ]ονίηρ ψοσάς 
καὶ ἧ.. «παύεται 5οοῖλ ἴο 500. ἰμδὲ 80- 
Κταῖθς δᾶ [μὲ ἢγξί οᾶβ6 ΟἿΪ ἰῇ υἱοῦ ; 

δηᾶ ἔοσ [86 Ῥυγροβαβ οὗ 5 ἀαγρυτηθηΐ [Π6Γ6 

5 Ὧ0 ἀϊβεγεηοε Ὀείνγθθῃ [ΒΘτλ. 
22. ἄλλα δόξαι) 80 5.4ΠΡδῦπὶ δηὰ 

ΘΟΠΔΏΖ ; Ζ. ᾽Ὧ85 δοξάσαι ψὶϊὰ [6 τη55. 



92] ΦΑΊΔΩΝ. 117 

δόξαι, ἐάνπερ μείνῃ ἥδε ἡ οἴησις, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι σύνθετον 
πρῶγμα, ψυχὴν δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων 

Β συγκεῖσθαι. οὐ γάρ πον ἀποδέξει γε αὑτοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον 
ἦν ἁρμονία συγκειμένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν συντε- 
θῆναι ἢ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Αἰσθάνει οὖν, 
ἢ δ᾽ ὅς, ὅτε ταῦτά σοι συμβαίνει λέγειν, ὅταν φῇς μὲν εἶναι τὴν 
ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶδός τε καὶ σῶμα ἀφικέσθαι, εἶναι 
δὲ αὐτὴν συγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων : οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία 
γέ σοι τοιοῦτόν ἐστιν ὃ ἀπεικάξεις, ἀλλὰ πρότερον καὶ ἡ λύρα 
καὶ αἱ χορδαὶ καὶ οἱ φθόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες γίγνονται, 

Ο τελευταῖον δὲ πόντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καὶ πρῶτον ἀπόλλυ- 
ται. οὗτος οὖν σοι ὃ λόγος ἐκείνῳ πῶς ξυνάσεται; Οὐδαμῶς, 

ἔφη ὁ Σιμμίας. Καὶ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλῳ λόγῳ 
ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ οὐ ξυνῳδός, ἀλλ᾽ ὅρα' πότερον αἱρεῖ τῶν 
λόγων, τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι ἢ ψυχὴν ἁρμονίαν; ἸΠολὺ 
μᾶλλον, ἔφη, ἐκεῖνον, ὦ Σώκρατες. ὅδε μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ 

Ὁ ἀποδείξεως μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρεπείας, ὅθεν καὶ τοῖς πολ- 
λοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις" ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις 
ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα οὖσιν ἀλαζόσιν, καὶ ἄν τις αὐτοὺς μὴ 
φυλάττηται, εὖ μάλα ἐξαπατῶσι, καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοῖς 
ἄλλοις ἅπασιν) ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως καὶ μαθήσεως λόγος 
δι’ ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδέξασθαι εἴρηται. ἐρρήθη γάρ που οὕτως 

6. ταῦτά σοι συμβαίνει)] “(ἰῖ5 15 γι μδὶ 
γοῦσ σἰαϊεπθηΐ διιουηΐβ ο΄. ϑΘοδιηίάϊ 

ΡΙΌΡΟΞΒ65 οὗ ταὐτά, ἱ. 6. γοὰ τλδῖκα σοηΐγα- 
ἀἰϊοίοτΥ βἰδίθιηβεηῖϊβ.Ό. Τῆϊβ του] ἄο ν6]}]} 

ΘΩΟΙΡΗ, Βαά ἰξ τὴϑ. διίπουγ; Ὀυὲ [ἢ6 
Γγ5. το ηρ' 15 Ἐα ῸΔΠ}Υ ροοά 5θῆβθ. ταῦτα 
Ξε πρότερον... -συντεθῆναι. 

9. ὃ ἀπεικάζει9] “ΠΔΙΤΊΟῊΥ 5 ποὶ τ μδὶ 
γοι ταρσεβθης 1, 1. 6. 1 15. ποΐὶ βυςῆ ἃ 
[την 85 βοὺ], ΤὨΪϊ5 15 [ῃ6 τεδαϊηρ οὗ [ἢ 6 
Βαβί πη55. δῃᾷᾶ οἶνεϑ ἃ 5: Ρ]6ῈΓ οοῃδίγαςίοη 
[ἤδη 6 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ᾧ. 

1ο. οἱ φθόγγοι] ἰ. 6. [Πη6 ἰοηδ5 οὗ [Π68 
56 ΥΟΓΔ] 5: Γηρβ Ὀείοσα [ΠΕῪ ἀγα σοι ϊηεα 
ἰηἴο ὨΔΥΙΩΟΏΥ. 

18, μετὰ εἰκότος τινός] “[Ὠτουρῇ ἃ 
οογίαϊῃ ΔηΔΙΟΡῪ δηα Ρ] 45: Ὁ1Π1γ ". 

τοῖς πολλοῖς] Αποίμον ἱπάϊοαίίοη [Παὲ 
1}15 νγὰϑ ἃ ὙΠ Ὰ6]Υ σργεδα ρορυϊδσ ορἰηίοῃ, 

μοὶ ἀπε πο νεῖν Ργίπαρόγθδῃ. 
23. ἐρρήθη γάρ πον] “ἴογ ψ͵ὰ 5αἰά, 1 

(δῖηκ, δαὶ (ἢ6 οχίβίθσθοθα οὗ οὖσ 5οὺ] 

Ῥαίοσγαε 5386 οηἰεγοάὰ [ἢ ὈΟΑῪ ταοβίθα οἱ 
[(Πς βᾶῖὴθ δβϑυσαποα 85 ἰμαΐ οὗ [Π6 νε 
βυρδίδμος [παῖ Ὧδ85 (μὲ {Ππ|6 οὗἨ δρϑβοϊαυΐς 
Θββθῆοο ᾿. παν [ο]ονεά ΘΟΠΔ}2 ἴῃ 
δαορεηρ [δ6 ἐπλεηδαϊίζοη οὗ Μυάρα, αὐτὴ 

ἴοσ αὐτῆς. Ἐείαϊπίηρ αὐτῆς ΜῈ τρδῖα 
ῬΙαῖο αθῆσηι {παὶ [6 ργο- οχἰβίθησα οὗ [ἢ 68 
501] 5 αϑϑυγοα ᾿μδβϑυλοἢ 85 ΠΕῈΓ Ξυ ροίδμοΘ 
5 Δρβοϊυϊε οχιθίθθοθ. Βυΐ Ρ]αίο πόνο 

5814 δηγιμίηρ οἵ (Πε βοζί : [6 τηθ γεν 5814, 
5 ΒΌΓΣΕΪΥ 45 ἴΠ6 ἰάφαβ Ἵχἰβί, 50 5ΌΧΓΕΙΥ ἀϊά 
[06 βου, 76 Ε. ἩἨἩεϊπάοτέξ ἴῃ δὴ δοιία 

ηοίε ἀείξηδε (6 νυϊραῖς, ἰαἸκίηρ αὐτῆς ἃ5 
Ῥοβδϑδϑίνε ; “85 ΒΌΓΕΪΥ ἃ5 δῦβοϊαία οχίβί- 

6ποα Ῥϑοηρβ (ο Βεγ᾽, ἷ. 6. ψγ8ὰ5 σορηϊδοά 
ὈΥ Ποτ; τοίδισίηρ ἴο (86 ψογάβ ἴῃ 76 Ε 

σι 
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ἔστιν ἡ οὐσία ὄχουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. 

ΩΝ 
ἐπ εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσθαι, ὥσπεῤ' αὐτὴ 

1[1ο 

ταύτην, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, ἱκανῶς τε καὶ ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι. 
ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ μήτε ἄλλου 

5 ἀποδέχεσθαι λέγοντος, ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία. 

ΧΙ. Τί δέ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ σοι ἁρμονίᾳ ἢ 
ἄλλῃ τινὶ συνθέσει προσήκειν ἄλλως πως ἔχειν ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ 99 
ἐξ ὧν ἂν συγκέηται; Οὐδαμώς. Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ἐγῴῷμαι, 
οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο παρ᾽ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἢ πάσχῃ; Συνέφη. 
Οὐκ ἄρα ἡγεῖσθαί γε προσήκει ἁρμονίαν τούτων ἐξ ὧν ἂν συντεθῇ, 
ἀλλ᾽ ἔὅπεσθαι. ΣΣυνεδόκει. 

ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευρίσκοντες ἡμετέ- 
ραν οὖσαν. Βαυὶ (1) [158 ἱπίογρτγοίδ θα 
ΒΊΡΡΟοΞΒΕε5 ἃ νεῖ δ κννασὰ εἰ Πρ86 οἱ ἐστὶν 
ἴῃ ἃ τοϊδνα οἶδιβα, (2) [ἢς βθηςς οὗ αὐτῆς 
ἷβδ 56νεγ ον οἰγαίπθά: οουἹὰ Ῥ]αίο 58Ὺ 
ἐΦΌβοϊαΐα οχίβίθεηοθ 15 Πεῖβ᾽, :ῃθϑῃηρ' 

“Αὐβοϊαία οχίϑίθπος 15 οορηϊϑο ὈΥ Βετ᾽ ὃ 
(3) γε Ὦανε δἰσεδαυ βεϑὴ σϑάβοη ἰο ἀουδὲ 

[Ὡς σεπυϊηεηθθβ οὗ ἴ8ε σψοσάβ 'ἰπ γό Ε, 
Η γβομὶρ 150 δάορίβ αὐτή. 

3. ἱκανῶ9] “ὁπ δάἀεαιαῖε ῥτοοῖ". 
92 Ἐ---Ο4 Β, ὦ. ΧΙ. Αραΐῃ ἃ ΒΔΙΤΏΟΗΥ 

τισί σοπίοσιη ἴο (6 οοπάϊτίοηβ οὗ ἴΠ6 

τηδίοσ 415  Ὡ] ἢ ρχοάποα 1; ΘΟΠΒΟΟΈΘΏΓΥ 
(86 οοτηρ[είθηθθο οὗ [6 ΠΑΙΤΊΟΩΥ ἰ5 ἴῃ 

δχϑοῖ ριορογίίΐοη ἴο ἰδῈ Ἴοχαρ θίθῃθβ5 

ἢ ΠΟ ἢ (656 ἀγα Ὀσουρῃὶ ἰηΐο ἰμη6. 
τ [Ο]]ονγα θη (δαὶ ποτα δὰ ἄδρτθοβ 
ἴῃ ΠΔΙΤΩΟΏΥ͂, ΟΟΙΤΟΒΡΟΠαΙηρ τ ἢ [π6 σοη- 

ἀϊθοηῃβ οὗ ἴἢδ τρδίοσίαῖα, Βαϊ ἰπ 5Ξουὶ 
[Πδῖ6 ᾶ16 0 ἄδρτϑοϑ ; ΘΔ Ο ἢ 508] 15 υ5ὲ 85 
σΟΙΏΡ] δἰ εἶν 500] ἃ5 ἜΛΘΟΙ οἴμοσ. ΕἸΣ ΠΘΥ- 

ΙΏΟΥΟ Ψὸ 5ΔΥ ΒΟ0ΙῺ6 50115 ἀγα Υἱσίιουβ, 

οἴδμοσβ νἱοουβ; δηὰ τγὸ ἀοῆπα νἱτίαα ἴο 6 

ἃ ὨΔΙΤΏΟΙΗΥ, νἱοα ἃ ἀϊβοοσγά οὗ ἴδε βου], 
ΝΟΥ͂ βυρροβίηρ (πδὲ 5015 ἃῖξ Ὠδυτηοηΐδϑ, 
[567 δῖε δαττηοηΐθα Ὑ1Οἢ δάτηϊε οὗ πὸ 
αἰδεγεοησς ἴῃ ἄερτοα, οἷθοθ γγὰ αν δᾶ- 

ταὶς α ἰδὲ [θχα ἅσα ὯῸ ἄερτεαβ οὗ 5οὺ]. 

Βυϊ ἃ νἱσίπουβ βου], Ὀεΐηρ᾽ ἃ ΒΔΙΤΏΟΩΥ, Π45 
ἴῃ ΒΟΥ ΔΠΟΙΏΟΣΥ ΒΑΙΏΟΠΥ, ῬὮ1]6 ἃ. νἱοΐοιϑ 

500} 45 ἃ αἀϊξοοτά : (πογοίοτο ἴἢ6 νἱτίπουβ 

5011} 15 τῆοτα οὗ ἃ ΠΑΙΤΏΟΒΥ, (πδὶ 15, ΠΊΟΥΘ 

οὗ ἃ 800], [8δη ἴδε νἱεΐουβ. Βαϊ [15 Ὀεϊησ 

Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἁρμονία 

ΘΟΠΈΓΔΙΥ ἴο ΟἿΚΧ Ῥχοιηΐβ565, γα ἅττα ἰοσοθᾶ 
ἴο οοποϊαᾶδ (μὲ πο 501} 15 πῖοσὲ νἱσίυουβ 
οΟΥ νἱοΐουϑ [ΠΔῃ Δποῖδοσ 9 οἱ σαῖθου [Πδὲ 41] 

501115, θεΐῃρ σοταρ] είς μδιτηοηἶ65, ἃτα ΘΟΙΏ- 

Ρ]είεῖϊγ νἱγίαουβ : ἃ γεώμεϊο σα αὔτη» ἄμ. 

ΤᾺΘ βοοοῃά δεριμηθης Ὑ}11] τεδοῦ ἴδ ο56 
Ὑ800 δοσερί πεῖῖδον ἀνάμνησις ΛΟΥ [δ 1464] 
(δοῦν, Ὀὰϊ ψοῸ ἀο δοςερί [6 νἱενν (δδῖ 
νἱτίας ἰς ἃ Βδιτηοηϊουβ βδίδῖς οὗ [π6 508]. 

1ι 15 ἴο Ῥε ορβοσνεᾶ (1) [πδὲ [Π6 Ῥγϑιηΐθβ 

ἷῃ 93 Α πολλοῦ ἄρα δεῖ κιτιλ., οὗ ὙΠΟ ἃ 
ἀϊδετγεηϊ 86 15 τηδᾶδ ἴῃ ἴ.6 ποχί ομδρίεγ, 
ΠΕΤΘ ἰ5 5ΩΡΪΥῪ Ὀγουρῶΐ ἴῃ ἰο 5ον (παῖ 

[86 ρεγίεοιοη οὗ ἴῃς ΒΑΥΟΩΥ ἀερεηαᾶς 

ὌΡΟΩ (ἢς ἰὰηΐϊηρ οὗ ἴῃς βἰπηρβ ὅζτο.) δηά 
σΟΠΒΘΑΠΘΉΌΥ [δαὶ 45 ἴ8656 ἸΏΔΥ Ὀ6 ΙΏΟΣΘ 
ΟΥ 1655 ἴῃ ἴπ6, [ἢ6 ΒΑΙΤΏΟΠΥ Δατη 5 ΟΟΥ- 

Ταβροηαϊηρ ἄσρτοος οὗ οοιρ]οἴθμθβϑ ς (2) 
[6 διρυηθηΐ ταὶρηϊ βοτὰ ἴο Ὅς σοΙΩρ είς 

ἷη 92 Β, ἌΠετα ἱΐ ἰ5 Δ] οννεὰ (Παὶ, ΨἘ1]6 

ἩΔΙΤΩΟΔΥ͂ δ τχϊ5 ἄερτθαβ, βοὰ] ἀοθβ ποῖ. 
Βυϊ νε 5μου]ᾶ τερασὰ 411 [6 δα ες ρῥαχί 
οἵ (6 ομαρίοσ δ5 οο]Ἱδοῦηρ [86 τηδίϑσίὶβ 
ἴον (6 τους ὔου γνϊοἢ Ῥσοοθαᾶς σοηβθου- 

εἰν εἶν ἔτοτῃ 93 Ὁ : τηόζθονεῦ Ρ]δίο μαὰ ἴο 
συλτὰ δραϊηξί ἴῃς τοὐοϊπάον [ἢδί, αἰ που ρ ἢ 
ΒΔΙΙΏΟΩΥ, ἃ5 ϑσῃ, δ}15 οἱ ἀἄἀδργεαβ, 
[ἢθτὰ τ  γοῖ Ὅς ῥαγίϊσυ δῦ Κὶπάβ οὗ ἢδ- 

ΤΏΟΩΥ, Βοσθοῦ 500] 15 οὔθ, ψὩΙοΣ ἀο ποὶ 

δάτηϊ! οὗ ἄσρστοαϑβ. 
11. ἐναντία γε ἁρμονία] ἐναντία 15 οὗ 

σοοῦγβα δοουβαίϊνε οἷυσγαὶ. Ῥ]αϊο πηδδῃς 

[μα [6 ΠΔΙΤΩΟΩΥ 15 ἐμ σευ [ἢ οὐϊσοταδ 
οὗ 115 οοηδεϊ πεϑηΐ5 δηᾶ ἰ5 οομαϊ! οηεα ὮΥ 

ἐγὼ δὲ Ἐ 
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“κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαι ἤ τι ἄλλο ἐναντιωθῆναι τοῖς αὑτῆς μέ- 
ρεσιν. Πολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τί δέ; οὐχ οὕτως ἁρμονία πέφυκεν 
εἶναι ἑκάστη ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσθῇ; Οὐ μανθάνω, ἔφη. Οὐχί, 

Β ἢ δ᾽ ὅς, ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσθῇ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται 
τοῦτο γίγνεσθαι, μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ ἧττόν ὅ 
τε καὶ ἐπ᾽ ἔλαττον, ἧττόν τε καὶ ἔλάττων; Πάνυ γε. Ἦ οὖν ἔστι 
τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε καὶ κατὰ τὸ τ λΓ τότοι, βθΆλουὶ ἑτέραν 
ἑτέρας ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον “αὶ ἧττον αὐτὸ 
τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. Φέρε δή, ἔφη, πρὸς 

Ο Διός. λέγεται ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε ἔχειν καὶ ἀρετὴν καὶ εἶναι 
ἀγαθή, ἡ δὲ ἄνοιάν τε καὶ μοχθηρίαν καὶ εἶναι κακή; καὶ ταῦτα 
ἀληθῶς λέγεται; ᾿Αληθῶς βέντοῦν Τῶν οὖν θεμένων ψυχὴν ἀρ- 

{μεῖὰ, Βανίπρ' πὸ ἱηδερεοηάδηϊ δχιϑίθῃοα : 
ἃ5 γοῖι ρΐοη ἰη6 βῃηρ [86 ἴοπα σίβαβ. 
Οὐ (δἷ58 στουπά ἰξ νου θα ἱτηροβϑίθὶα 
ἴου ἃ 500] ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ Βαζτηοηΐοιιβ βἰαΐθ, 1.6. 

νἱσίας, ἱπάοροηἀθΠΕγ οὗ [μ6 ΡΒ γϑίοδὶ σοῃ- 

αϊοἢ5 οὗ ψΠΙΟΝ 586 ΒΘσβοι 5 [86 τοβαϊί. 

4. μᾶλλον ἄρμοσθῇ καὶ ἐπὶ πλέον] ΤΏετς 
τηῦϑὶ Ὀ6 βοσηδ ἀἰξεϊποϊξου Ὀοΐγθθ μᾶλλον 

πὰ ἐπὶ πλέον. 1 Π]ηΚ μᾶλλον ΤΏΔΥ ΔΡΡΙΥ 
ἴο 18Π6 ἄσρτεε οὗ σοχῃρ]δίθπθϑββ ἰῃ ἩΒΙΟΝ " 
ἴ[ἢ6 σύνθεσις 5 Δοσοτῃρ] 5ῃ6, δπᾶὰ ἐπὶ 
πλέον ἴο [16 σμαγαοίοσ οἵ [86 σύνθεσις 

1.56}. ὙΤὸ7 ἰακα δὴ 11]Πυβἰγαϊΐοη ἴσοι 

ταῦϑβὶς (1) [6 ἔνγο ποῖδ5 ἔουτηϊηρ' δὴ οοἰανο 

ΤΏΔΥ Ὅδ6 ΙΏΟΙΘ ΟΥ [685 ἴῃ (π6; (2) {δ6 
οοἴίαναε δηᾶ [86 Δ ἃγε ποτε ρεσίεοϊ 

σοποογάβ ἰΒδη ἰμς6 ἰουσί δηὰ [ἰγᾶ, ΤῊ Ϊ5 
νίαν, 1 δΒηά, ἰ5 ἴῃ ἃ ΤΩ ΠΟΥ βυρροχίοά 

ΌΥ ΟἸγιιρίοάοτοβ : ὑποτίθεται μὴ εἶναι 

ἁρμονίαν ἁρμονίας πλείω μηδὲ ἐλάττω, ἀλλὰ 

μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἧττον. ἔστι δὲ τὸ μὲν 

πρῶτον περὶ τὴν ποσότητα τῶν διαστη- 
μάτων καὶ τῶν συστημάτων" ἡ γὰρ διὰ 

τεσσάρων οὐκ ὧν γένοιτο οὔτε ἐν πλείοσιν 
οὔτε ἐν ἔλάττοσιν' τὸ δὲ δεύτερον περὶ 

τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν ἐπίτασιν" κατ᾽ αὐτὸ 

γὰρ τὸ εἶδος οὐδεμία ἁρμονία οὔτε ἀνίεται 
οὔτε ἐπιτείνετα. ὙΤμαΐ 15, ἃ Ραυίου]δτ 
ΒΔΙΤΏΟΏΥ, 6.5. ἴῃς ἰουτα, οαμηοί θα ἢατ- 
τηοηϊβοά ἐπὶ πλέον ΟΥ μᾶλλον: 5ϊ'ποδ (1) ἱξ 
σδηηοῖ ΘΟΙΏΡΙΟΠΟΠἃ τροχὸ ἴπδη ἃ ἢχοὰᾶ 
ὨΠΠΙΡΘΟΙ οὗ ἴοηδ5, (2) ἰΐ οδηποὶ (ἰζ ἰξ 15. ἴο 

Ὀς ἃ ἱπις ἵουσί ἢ) δάπηϊξ ΔᾺΥ ἰδιηρεχίηρ 

ψ ἢ [6 ροἱϊοδ, κατὰ τὸν ἁρμονικὸν λόγον. 

ΤΏς ῬγΓΑρΌτοδη5, δε βᾶγϑ, συλλαβὰν μὲν 

καλοῦσιτὴν διὰ τεσσάρων ἁρμονίαν ὡς ἥκιστα 

ἁρμονίαν κατακορεστάτην δὲ τὴν διὰ πασῶν 

ὡς μάλιστα. Α5 ἰοτμα μᾶλλον καὶ ἧττον ἣὮς 
ΤΟΙΏΔΙΚ5 ἔχει γὰρ ἑκάστη ἁρμονία πλάτος τι 

κατὰ τὴν αἴσθησιν, οὐ μὴν κατὰ τὸν ἁρμονικὸν 

λόγον : [δὲ 15 ἴο 580, ΔΙ ΠΟ Ρἢ οπς ῥσε- 
οἶβα σαϊϊο δοηο σοῃβιϊ 65 ἃ {π|ι6 οοΐδνα, 

ἴδετε 5 ἃ οὐγίαϊῃ τοδερίῃ οὗ ναγίδίίοη 
ν πὸ ΒΊΟΝ (δ6 ἐσ Ψ1]1 δοοθρί ἰδ ς 
ἰηίεσναϊ 85 Δη οἼΐᾶνδ. 

ἡ. μᾶλλον ἑτέραν ἑτέρα9] 1 ανα το- 
ἰαἰποᾶ μᾶλλον ψἱΓ 411 (ἢ τη85. [ἰ ἱ5 

Ὀσδοκοίθα ὉΥ ΘοῦδηΖ δηᾶ εὌχρυηρσεά ὈΥῪ 
{6 ΖάμΠος οαἀϊΐοσβ. μάλλον ΠΟΎΤΕΨΟΙ ἰ5 

ποί βαϊάοτῃ ιϑεἃ ὉγΥ ῬΙαίο ἴο σἰτεηρίμθη 
ΔΠΟΙΠΟΣ οοϊῃηραγαίϊνε : οὐ. 7 ας 87 Ὁ 

δικαιότερον γὰρ τῶν ἀγαθῶν περὶ μᾶλλον 
ἣ τῶν κακῶν ἴσχειν λόγον. υέιεοις 250 Ὁ 

τῆς δὲ γνωστικῆς μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνι- 
κῆς καὶ ὅλως πρακτικῆς βούλει τὸν βασιλέα 
φῶμεν οἰκειότερον εἶναι; Οὐγρίας 487 Β 
αἰσχυντοτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος. ΤὮῊς 
Ῥταϑεμΐ οᾶβ6 15, 1ξ 15 {τ 6, ἃ ΒίΣο; ΡῈ, ΟΠΘ; 
βίπος (ἢ6 ψοζὰ μᾶλλον ἰ5 δοίιδ!] τὸ- 
Ρααίοά; Ῥαί {μϊ5 15 Ξοϊεηθὰ ὃγ [86 ἰηΐοτ- 

Ῥοβιεϊοῃ οἵ ἐπὶ πλέον, δῃὰ τῆς Ρ]δομδβπι 

566 5 ἰο τὴ6 ποΐ πηηδίιταὶ. ὅϑόσλο δαϊζοῦς 

σου] ἱπβετί ψυχὴν Ὀεΐοστα ψυχῆς: Ὀπΐ, 85 

Θοδχηϊάις οὔβεγνεβ, [815 15 βυρεσῆυουβ. οἡ 

δοσοιπὶ οὗ ἴῃς ρῥγεοβάϊηρ ψογὰβς ἦ οὖν 
ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν. 



120 ΠΛΑΤΏΩΏΝΟΣ [94 

μονίαν εἶναι τί τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν ταῖς ψυχαῖς, τήν 
τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινα ἄλλην καὶ 
ἀναρμοστίαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν ἀγαθήν, καὶ ἔχειν ἐν 
αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, τὴν δὲ ἀνάρμοστον αὐτήν τε 

5. εἶναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἄλλην; Οὐκ ἔχω ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Σιμμίας, 
εἰπεῖν δῆλον δ᾽ ὅτι τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενος. 
᾿Αλλὰ προωμολόγηται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας 
ψυχὴν ψυχῆς εἶναι' τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημα, μηδὲν μᾶλλον 
μηδ᾽ ἐπὶ πλέον μηδ᾽ ἧττον μηδ᾽ ἐπ’ ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν 

1ὸ ἁρμονίας εἶναι ἦ γάρ; Πάνυ γε. Τὴν δέ γε μηδὲν μᾶλλον μηδὲ 
ἧττον ἁρμονίαν οὖσαν μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρμόσθαι ἔστιν 
οὕτως; Ἔστιν. Ἢ δὲ μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρμοσμένη ἔστιν Ὁ 

κενά, τὺ πλέον ἢ ἔλαττον ἁρμονίας μετέχει, ἢ τὸ ἴσον ; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν 
ψυχή, ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ τοῦτο Ἑ 

15 Ψυχή ἐστιν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται; Οὕτω. Τοῦτο 

δέ γε πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον ἀναρμοστίας οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι 
ἄν ; Οὐ γὰρ οὖν. Τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα ἄρ᾽ ἄν τι πλέον κακίας 
ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἑτέρα ἑτέρας, εἴπερ ἡ μὲν κακία ἀναρμοστία, ἡ 
δὲ ἀρετὴ ἁρμονία εἴη; Οὐδὲν πλέον. Μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, 

20 κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον κακίας οὐδεμία ψυχὴ μεθέξει, εἴπερ ἁρμονία 94. 
ἐστίν ἁρμονία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὸ τοῦτο οὖσα, ἁρμονία, 

ας 

2. ἁρμογίαν αὖ τινα ἄλλην] Τῆς 
σοησορίοῃ οὗ νἱχίι!ε ἃ5 ἃ διδιτηοηΐουβ 
οοπάϊοη οὗ ἴπ6 5081] 15. ῥθου αι) ΡΪΔ- 
ἴοηϊο. Οοτραζα {Π6 ἀεβουρίίοῃ οὗ δικαι- 
οσύνη ἴῃ εῤωδίϊξς 443 Ὁ μὴ ἐάσαντα τἀλ- 

λότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ μηδὲ 

πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ 
γένη, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ θέμενον 

καὶ ἄρξαντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ κοσμήσαντα 

καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ καὶ ξυναρμό- 

σαντα τρία ὄντα, ὥσπερ ὄρους τρεῖς ἁρμο- 
νίας ἀτεχνῶς, νεάτης τε καὶ ὑπάτης καὶ 
μέσης. Απά ἴῃ μδϑοῤὝϊείέ 228 Β 6 ΠΘΑΣ 

{πδἱ νος ἰ5 ἃ στάσις οὗ [ἢ 5ου]. 

8. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημα] “[ἢς 
Δατη 5510 ῃ διηουηίβ ἴο [Π15, [μδί (1 βαγίηρ 
ΟἿΘ 501] 15. ποῖ τηογα 5οὰ] [ἤδη δῃοίποτ) 

γου αἴἕγτῃ [μδὲ ΟἿδ ΠΑΙΤΩΟΙΥ͂ 15 ποῖ ΤΏ ΟΣΘ 
ἃ ΠΔΙΤΩΟΣΥ͂ (Δ δῃηοίῃεγ᾽, ϑοῆδηζ, [0]- 

Ἰονσίησ Μαάνὶ διὰ ϑοδτηϊάί, Ὀτδοϊκοῖβ 
ἁρμονίαβ, 580 ἴμαὶ γα τηῦβὶ ππάετείαηα 

ψυχὴν ψυχῆς ἴῃ ἀρτοομθηὶ 1} ἑτέραν 
ἑτέρας. Βαυΐ [ἢϊξς Ὀχεοιηδίιγεῖὶυ δηςςὶραίθϑ 
[πε σοποϊυδίοη ἴῃ Ε οὐκοῦν ψυχή... ἥρμοσ- 
ται. ΤΏὮΘ ἰγδίῃ οὗ τεαϑοῃϊηρ 5 [ἢ5. ὟΥε 

ἄρτος (πδὲξ οπμ6 501} 15 8ἃ5 ΤΟ} 8018] 85 
ΔΩΥ οἴδεσ. βϑυτηΐηρ' 500] ἴο 6 ἃ μᾶγ- 
ΤΊΟΩΥ, (15 διηουηΐβ ἴο βαγίῃρ ἰῃαὶ 4]} 

[656 Βαιτηοηῖθβ, ἩΝΙΟΝ 6 681] 500}]5, ἃ. 

ΘαΌΔΙΥ Παιτηοηΐεθ.Ό ΝΟΥ͂ 6608] Βαπηο- 
Ὠἷεβ ἃγα ΘαΌΔΙΥ Βαιτηοηῖθοα δηὰ μάνα δῃ 
6418] ρΡογίίοῃ οὗ ΒδυηοῦΥυ. Ὑβεζείοσε 
50.115, Ὀαΐηρ Βαιπηοηΐθθ, ἀγα ΘαΌΔΠῪ ἢ 8Γ- 

τηοηΐθοᾶ, [Ι}ἢ0 οἴδμεσ ψογάβ, 1ἢ βοι]β ἃΐὰ 

Ὠδιτηοηΐθβ, (ΠΟΥ ἃσα 6408] Πδυτηοηΐοβ ; 

Ῥαΐ Θδα0}Δ] Βδιτηοηθ5 σδηηοΐ 6 ΠΊΟΓΕ ΟΥ 
1655 Βαστηοηΐβοα ομα ἔπδη Δηοίπου ; πεὶ- 

{πον ἰποσζείοσα οδῃ 5οὺ 58. ΤθΘΙΘ 15 ΠῸ 

ἀπο δρουΐ ἁρμονίας, ᾿ξ νὰ τὑπάε- 

βἰδῃάᾶ “(Πδὲ Ῥασίϊοι δὺ ΒΑΣΤΩΟΩΥ ὙΤΒΪΟΝ ἰ5 
50}. 

21. παντελῶς!) 9000] 18 οοχηρ]εῖα διὰ 



94] ΦΑΙΔΩΝ. 

ἀναρμοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. Οὐ μέντοι. Οὐδέ γε δήπου 
ψυχή, οὖσα παντελῶς ψυχή, κακίας. Πῶς γὰρ ἔκ γε τῶν προει- 
ρημένων; Ἔϊκ τούτου ἄρα τοῦ λόγου ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων 
ζῴων ὁμοίως ἀγαθαὶ ἔσονται, εἴπτερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ 
τοῦτο, ψυχαί, εἶναι. 

Β καλῶς δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσθαι, καὶ πάσχειν ἂν ταῦτα ὁ 
λόγος, εἰ ὀρθὴ ἡ ὑπόθεσις ἦν, τὸ ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι; Οὐδ᾽ 
ὁπωστιοῦν, ἔφη. 

ΧΙΠῚ, Τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς" τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων ἔσθ᾽ ὃ τι 
ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἣ ψυχήν, ἄλλως τε καὶ φρόνιμον; Οὐκ ἔγωγε. 
Πότερον συγχωροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα παθήμασιν ἢ καὶ ἐναν- 
τιουμένην; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, ὡς καύματος ἐνόντος καὶ δίψους 
ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν, τὸ μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνούσης ἐπὶ τὸ μὴ 
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Ρεσίεςὶ 5ουΐ, 45 βίο ; [δεγοίοσε σομιρ είς 
δηα ρογέεος ΠΑΣΤΛΟΩΥ͂ : πὸ ἀϊδοογὰ [ἢ6ῃ, 
δΔηα ΠΟ ΒΘαΙΘΠΕΪΥ Π0 γἱοα, οδῇ εχίϑὶ ἴῃ 
ΠΟΥ, 

4. Ψυχαὶ πεφύκασιν] ΘομδηΖ Ὀσδοϊκοὶς 
ψυχαί, [Ο]]ονίης Ηεϊπάοτ, Βαυϊ [Πὲ 
αἶδιιβα 8 οὗ ρθηθσαὶ δρρ]σδίοη : “βεοΐηρ 
(μαι 1ἴ ἰ5 [86 ῃδίυγα οὗ 5οι}15 ἴο Ῥὲ ἰδϊς 

Ρτοοῖβα [πϊησ, ὨΔΏΛΕΙΥ 5015, ἰὰ [6 5816 
ἄερτες᾽, 

5. ἢ καὶ καλῶ9] “ἄο γου {μϊηἷς [815 15 
ἃ ὙΟΣΓΌΥ σοποϊ βίου ὃ οὐ [πὶ ΟἿσ ἰΠΘΟΥΥ͂ 
νου μαννα Ὀδθη ἴῃ ϑ00ἢ ἃ Ῥγϑαϊοδηιθηΐ, 

δα οὐχ ΡὈγεπηῖθα Ὀ6Θη οοττοοῖ, (μδὲ 508] 
ἰ5 ἃ ΒΑΤΤΩΟΩΥ δ᾽ 

6. πάσχειν ἄν] ΤΆΘἪ πι55. οὔἶῖ ἄν, 
ΠΟΙ ΒΟΎΤΘΥΟΥ Οοοῦγβ ἴῃ (ἢ6 οἰἰφίίοη οὗ 
ϑίορδουβ. [{ 15 ΘΟ ΔΙ ΏΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, 5.) 06 
εἶ... ἥνΞε 1 ΟὟΥ Ὀγϑιηΐββ μαὰ Ὅδθῃ οοσ- 
τοοῖ ᾽: Ὑ ΒΊΟΝ ἰἰ 15 ποῖ. 

94 Β--ο5. Α, ὦ. ΧΙ, [ἈΠ νε 56Ὲ 
. [δι (ἢ6 508] τι]65 [6 Ὀοάγ, οἶδ ἐμπγαγί- 

ἰησ ἰἰ5 ἀεβίσεβ ἀπά οοπίσο! πρ 115 δῇθο- 
ἰἴίοῃς ; βογεαβ 6 58} (δὶ ἃ ΠΑΙΤΏΟΩΥ 
οοὐἹᾶ ποὶ δοὲῖ ἰῇ ορροϑιίοη ἴο 115 οοη- 

βάςτιοηϊ οἰθηθηῖβ. ὅ0] [πογοίοσα σδηποί 

Ὅ6 ἃ ΒΑΙΤΏΟΙΥ. 
ΤᾺΘ 1αϑὲ ἀγρυμδηΐ σεϑίβ πεῖ σ ὉΡΟὴ 

[86 ἰᾶθαὶ ἴΏΘΟΙΥ ποῦ ὕὑροὴ ἴπ6 ἀοοίπα 
[μαι νἱτίπα ἰβ ΠΑΣΙΏΟΗΥ͂ : ἰξ ἰδ ΒΤΩΡΙΥ 80 
ΔΡΡΕΔΙ ἰο φοιπθοῃ 86εΏ86.Ὀ ατβίοι ε᾽ 

νον οὐ (με βυδ]εοῖ ψ|11}1 θὲ ἰουῃά ἴῃ 
ἦε αρῆρια 1 ἷν 88 2--9. [ἢ ἴδε ἰοβὶ ἀϊδ- 
Ἰοσιιε μάεφριος Ὧ6 ἀτριοὰ δραϊπθὶ ἢδι- 

ΤΩΟΩΥ, (1) (δαὶ ΒΑΙΤΏΟΩΥ πᾶ5 8ἃΠ ΟΡΡοβίίε, 

νἱ2Ζ. ἀναρμοστία, Ὁυϊ 50] Βᾶ5 ὯὨῸ ορροϑῖϊα 
-- αὐ οὗνίουβ 2εΐσζο 2γίμοῤίἑ; (52) ἴῃ 

[16 ορροϑβὶίε οὗ ἁρμονία σώματος ἰ5 ἀναρ- 
μοστία σώματος : ἴμεα ἀναρμοστία ἰ5 ἋΪ5- 

6856, ῬγΘΔΚΏΘ655, δπα ἀαίοστη {γ, ποσζείοσγο 

(Ὡς ἁρμονία ἰΞΒ ἈφΔΙ, 5ίσεηρίῃ, δπάᾶ 

Ῥοδαΐ ; ποῆθ οὗ ψὮΪΟΏ ἰβ σοῦ]. 966 
Βεγηᾶγϑ, 2) ἑαίορε δες Αγέρίοζεϊδς Ὁ. 26. 

11. πότερον συγχωροῦσαν] ΤΉΘ τη85. 
ΔΤ ἴῃ σοὨΠιβίου ὮΘΓΘ. ΘΟΏΔΩΖ ρσίνεβ πό- 

τερον [συγχωροῦσαν»] τοῖς κατὰ τὸ σῶμα 

πάθεσιν ἐναντιουμένην [παθήμασι]; ΜὮΪΟΝ, 

οχωϊτπρ ἴῃς Ὀτδοκοίβ, ἰ5 ἰῃς τοδάϊηρ οὗ 
ΒΟ). ϑϑοῦδῃζΖ οοῃδίἀοιβ (παὶ ἴ[ἢ6 οοη- 
[υβΐίοῃ ἅγοβα Ῥεοαῦβα [86 οοργιδὲ νγᾶϑβ 

Ρυζζὶεἃ ὉΥ ἴδε υ86 οὗ πότερον ὙΠῸ ἃ 

51: 91]6 Ιηζεσσοσαῖνθ Ὅηὴα βοηίθηςθ, 85 
ἢ τοδάς 1ἴ, βθοιὴβ ἴο 26 Π͵οίΟνοΥ βοχηθ- 

ψΠαΐὶ Ὀᾶγα ; δπᾶ 1 ανα σονογίοα ἴο [ἢ6 

ἰοχὶ οἵ Ζ. δῃά 81. [πη [ῃ6 πεχὶ βδηΐθησθ 
ὡς εἰ 5 ἰοιπά ἰῃ Β, ὡσεὶ 'ἱῃ 09. οἷον ἰ5 

ἷἱῃ Θιοῦδουβ δηα ΤΏΔΗΥ ἱΙΘΤΙΟΥ τη55. ὡς 
ἷθ ἴῃ [6 ΠΔΙρίη οὗ Β, δῃα νγὰβ δρρσονεά 

ὉΥ ἤδη Δ. Ο. Ρ. 150, ἰῃουρῃ δ πΦῪν 

Ῥτϊηβ [ὡσεὶ]. 5851. ἀπά Ζ. ρἷνε οἷον. 
13. ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν] (Οἵ. ΖΧε- 

2ηδἰὶς 430. Β [0]]. 

ἜἜμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἦ καὶ 5 



ΠΛΑΤΏΝΟΣ [οὐ 

ἐσθίειν, καὶ ἄλλα μυρία που ὁρῶμεν ἐναντιουμένην τὴν ψυχὴν τοῖς Ο 
κατὰ τὸ σώμα" ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν αὖ ὡμολογήσαμεν 
ἐν τοῖς πρόσθεν μήποτ᾽ ἂν αὐτήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἐναντία ἄδειν 
οἷς ἐπιτείνοιτο καὶ χαλῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πάθος 

5 πάσχοι ἐκεῖνα ἐξ ὧν τυγχάνει οὖσα, ἀλλ᾽ ὅπεσθαι ἐκείνοις καὶ 
οὔποτ᾽ ἂν ἡγεμονεύειν; ᾿Ὡμολογήσαμεν, ἔφη πῶς γὰρ οὔ; Τί 
οὖν; νῦν οὐ πᾶν τοὐναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργαξομένη, ἡγεμονεύ- 
ουσά τε ἐκείνων πάντων ἐξ ὧν φησί τις αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιου- 
μένη ὀλύγου πάντα διὰ παντὸς τοῦ βίου καὶ δεσπόζξουσα πάντας Ὁ 

ιο τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά 
τε κατὰ τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, τὰ δὲ πραότερον, καὶ 
τὰ μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα, ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ὀργαῖς 
καὶ φόβοις ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι διαλεγομένη ; οἷόν που 
καὶ Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ πεποίηκεν, οὗ λέγει τὸν ᾽Οδυσσέα 
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στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ" 
τέτλαθι δή, κραδίη καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

ιβ 

Ἐ 

ἄρ᾽ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἁρμονίας αὐτῆς 
οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος παθῶν, ἀλλ᾽ οὐχ 
οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ θειοτέρου 
τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν; Νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, ἔμουγε 
δοκεῖ. Οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει ψυχὴν ἅρμο- 
νίαν τινὰ φάναι εἶναι' οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, Ομήρῳ θείῳ ποιητῇ 
ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. "Ἔχει οὕτως, ἔφη. 

20 

θ9ὅ 

8. ἐν τοῦς πρόσθεν] 93 Α. 5. ἀπά Ζ. 
δσῖνε ἔμπροσθεν. 

4. οἷς ἐπιτείνοιτο)] ἱ.6. ἐκείνοις ἅ, 
οορπδία δοσιβαῖνο, “1 σ8 ΠΕΡῚ ρῖνα ἃ 

ΒΟΙΠα ΘΟΠΈΓΔΑΙΎ ἴἰο [ἢ ἰδ ηβἰοη5 δηα ταΐδαχ- 

δίίομβ δπὰ νἱδγαίξζοῃβ. δπὰ 411 (ῃ6 οἴβοσ 

οομαϊουβ οὗ ἴδ6 τηδίοσία]β ἔτοτη ψὨϊὶοὮ 1 
ΑΙΪ565᾽. 

12. ταῖᾳ ἐπιθυμίαι9] ΤῊΘΣ οοποίτιοιοη 
5 ἀβιδ}}γ τεραγά θα ἃς [Ὁ] ονίπρ ἀπειλοῦσα 
ΤΑΙΠΟΥ ἤδη νουθετοῦσα. Ἡεἰηάοτῖ Τσοχῃ- 
Ῥᾶγεβ Ἰβοϊκγαΐθβ “γεοῤ. 140 Ὁ (8 48) δπά 

1,γ815 αραΐγοΐ Απάοζίαες ὃ 33. Βαϊ ἰΐ 

15 ΒΌΓΕΪΥ ενϊάθης (δὲ ἐπιθυμίαις κ-τ.λ. 

ἀορεμᾶς οὔ διαλεγομένη, 45 ΘΟΠ]οΐοι- 

ΤΩΔΟΠΕΟΥ ἴδ Ἰκ65 ἴΐ, 

15. στῆθος δὲ πλήξα9] Οὐγ5::}) ΧΧ 17. 
ΤΗε ραββϑᾶρε 15 συοίεα 4150 ἰῃ εῤωόῥίε 

300 ἢ, “1 Β. 
22. ᾿Ομήρφ] [ἡ ἴδε Ξατηὴδ ΠΑ] -βεσίοις 

ΤΩΔΏΠΟΥ Ρ͵δίο ὑσγοΐεβϑεβ ἴο ἰσαοα ἴῃ ἀοο- 
(εἶπες πάντα ῥεῖ Ὀδοῖκς ἰο Ἡοχηεῦ: 7 ἀεαείείῃς 

152 Ε εἰπὼν γὰρ ᾿᾽Ὥκεανόν τε θεῶν γένεσιν 
καὶ μητέρα Τηθύν, πάντα εἴρηκεν ἔκγονα 

ῥοῆς τε καὶ κινήσεως. (Ι΄. 153 Ὁ. 

95 Α---Ε, ἐς. χν. Ηανίηρ ἴἢυ.5 ἀἰπροθοᾶ 
οὗ {86 [ΠΘΟΥΥ οὗ Βασηοην, ϑοκγαῖθϑ ῥτο- 
ςααας ἴο 464] νι [6 οὐ] εοϊοη οὗ Κοθεβ, 

ὩΟἢ 6 ἢγοί τοοδρί(υ]δἴθ5. 1{{πῸ ΡΏ11ο- 
ΒΟΡὮΕΘΙ ἰδ ἰο ἴδε] ΔΩΥ γοαβοηΔ Ὁ ]6 οοηῇ- 

ἄεπῃος ἴδαΐ ἰδ 6 ἰῇ Ηδάδθβ ν1}} Ὀ6 (6 
ὨΔΡΡΙΟΣ ἔογ ἢἰ5 ἀενοίίοῃ ἴο ῬΠΙΟΒΟΡΩΥ͂ οἡ 

Θδτ, γα τιυϑδὲ ρον ἰ(πδὲ (6 508] 15 
ΔΌΒΟΙυςεΪγ ᾿ηἀεβίγα 016. 1ἰ 15 ἢοΐ Θῃμουρἢ 
[Πα 516 15 Ξἰτοηρσ δηᾶ σοάϊικο, ποὺ (μα 
ἴοσ ἀρὲβ Ῥεΐοτε οὔὖὗὐγ Ὀἰσί 5ὴ6 δη)]ογθᾶ δὴ 
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ΧΙΙ͂Υ. Εἶεν δή, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν ᾿Αρμονίας ἡμῖν 
τῆς Θηβαϊκῆς ἵλεά πως, ὡς ὄοικε, μετρίως γέγονε' τί δὲ δὴ τὰ 
Κάδμου, ἔφη, ὦ Κέβης, πῶς ἱλασόμεθα καὶ τίνε λόγῳ; Σύ μοι 
δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, ἐξευρήσειν' τουτονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς 
τὴν ἁρμονίαν θαυμαστῶς μοι εἶπες ὡς παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ 5 

Β λέγοντος ὅ τι ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἶ τι ὅξει τις χρήσασθαι τῷ 
λόγῳ αὐτοῦ πάνυ μὲν οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώτην 
ἔφοδον οὐ δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν θαυμάσαιμι 
καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάθοι. ἾὮ ᾽γαθέ, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῖν βασκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν το 

πίε Πσοηΐϊ αχἰδίθμοθ. ΤὮΐ8 ἄοεϑ ποί ρσονα 
ΠΕΣ ἱτατσί ΠΥ : ἰ.6 ΨΕΙΥῪ ἱπολτηδίίοῃ ἰῃ 
ἃ ὨυΤηΔη ΒΟΟῪ ΤΏΔΥ ὃς ἴῃς ἢγβί ϑυτηρίοσωῃ 
οὗ Ποὺ οοπΐηρ ἀἸ55ο] υἱίοη ; 1ξ τηδίίειβ ποῖ 
ἩΠΕΙΠΟΣ 5806 ὉῃηἀογρῸ ΟΠ6 ΟΥ ΤΊΔΗΥ͂ 5008} 
ΠοΑχη δ οῃ9; 1 Δ σδηηοὶ 5ῃονΥ ἰπδὶ 586 

8. Δοί Δ} ἱπι ρ ΓΙ ΒΔ ΌΪΈ, ΟΣ ΒΟΡε οὗ ἃ 
ἔαΐυγο 116 15 νδῃΐίγ. 

Ι. τὰ μὲν ̓ Αρμογία9] ϑοϊκταῖεβ. Ρ]Αγ- 
ἔ ΠΥ Ῥογβοηῖῆθβ ἴΠ6 ΏΘΟΙΥ οὗ Ὠἷ5 ΤΆΘΡΔΩη 
ἔεηᾶ 85 Ηδιτηουΐα (ἢς ΤΠΘΌδη Βοσοΐῃδ. 
88ε Παά (Πτεδίθπεα [6 διρισηθπί ὙΠ 
ἀεβϑιστιοοι, θαΐ ἴλ6 Ῥεγβυδεῖνα ἰοηρις οὗ 

ϑοκζαίαβ [δ5 ὑγορι δίθα ἢθσ. Ἑασιηοηΐα 
ὨδίύΓΑΙΙΥ σιιρρεοϑὶβ Καάσηοβ, ΚΟ 15 πιδάδ ἰοὸ 

Ῥειβοη γα ΟΡ] οἴου οὗ Κοῦο5. Μδην δηὰᾶ 

του  ]]οῦ5 ἂτα {μ6 ἰηἰογργοίδιίοης ψμϊοἢ 
ΨΑΙΙΟΙΒ οοΙησηδηίδίουβ δαᾶνα ἰοσοθα ὉΡΟᾺ 

[815 βίταρὶς ρίθος οὗ Ρ᾽ βαϑδηῖσυ, ΒΙΟΒ 11} 
ἄσβοσψαεβ 5 ἢ ἰτοδηθηῖ, Βυΐ ὄνοι (ἢς 

Ἰαθουγεά ἀὐϑιγαϊιγ οἵ ΟἸγτηρίοάοτοβ σοτὰ- 
ῬΆΥΕΒ ἰΔΥΟΌΣΔΟΌΪΝ ψἱ ϑυοἢ}! {{ΠῚὴρ 85 

ΘΔ ΡΑΌ᾽ 5 ὁ ϑἰτηηχίδο σαϊΐο ἴδο]Πἰοσ, ( 6- 

Ὀε[5 ἀἸ ΒΕ ΟἾἶοσ δὰ τοξθ ]θηά τη π||. αὐδη- 
οὕγοιῃ δος 14 ἀχοῖὶ μδθο τωδσγίΐο {τὶ- 
Ὀυϊίαγ᾽, ϑΘυρροβίηρ [ἢ6 “ ταῖϊο᾽ οὗὁἨ ϑἱσω"- 
τηΐδ8 δὰ Ὀδθὴ ἴθῃ {{π|65 τότε αἰ βου 

τ[Ὧδη παῖ οὗ Κοῦθβ, ἰο σἤομῃ πὶ Ηδτ7- 

τηοηΐα οοὐὰ ἃ πᾶν Ὀδθ δϑεβίρτιθα ὺ 

Ἡεἰπαοχέ 56 Π5ΙΟΪΥ 5ὰγ5 ὁ ίης δὰ δ] ἰθύδτὼ 
ΠΠ|ᾶτὰ (οροῖῦς ᾿Πἄδι ΤὨΕΡαηὶ ἰσδηβιτσο 

βροηΐο 586 (δάτωϊ οἤεγοραϊ τηθηΐο᾽, ΜῈΓΥ 
76 βοὴ ἢ85 ϑυρρεβίοα ἴο τὴς ἴπαΐ ἵλεα 
σΟΏνΟΥ5 [Ὡς ποίου οὗ “ δά ἀϊηρ ἔλσενε]]", 

ἴλαθι πανίηρ' [6 5ᾶτλς 5656 δἀἀγεββθαᾶ ἴο 

ἃ. ἀοιγ 858 χαῖρε δὐάἀτοβθθά ἴο ἃ τηογσίβὶ] : 

{μῖ5 νίονν ἣδ Ξβῃρροσίβ ὈὉῪ Οἱσοῖο οἷς φαζωγα 
οἰεο» 721 ὃ 124 ἀδἰ 46 5ἱ τηαχίπηα (415 δϑὶ 
ἄδυπ, υαἱ 011 ρσταία, 0114 Βοτηϊηυτη 

ολγίαία ἰθηθδίυσ, ναὶθαί ; αυἱὰ δηΐπ ἀἱσᾶσῃ 

“Ῥχορείυβ 51 ὃ ΤὨΪ5 Βθθῖηβ ἴο τὴς ΨΟΙΥ͂ 
ῬΓΟΡΔΌΙΘ : ἵἴλαθε σΕΥΔΙΏΪ 8 ἃ ἴοστῃη οὗ 
ἔτεα! ἴῃ ΤΒΘΟΚΥ. ΧΥ 143, Βοῖα [86 
αν δπᾶς ποὺ βοὴρ ψ ἢ ἴλαθι νῦν φίλ᾽ 
"Αδωνι, καὶ ἐς νέωτ᾽ εὐθυμήσαιΞ. Οοτηραῖα 
ΑΡο]οιΐυ5 ἘΠοάΪα5 ΙΝ 1773 ἵἴλατ᾽ ἀρι- 

στήων μακάρων γένος : [6 ρΡοκί ἰ5 ἰακίηρ 

Ιεανα οὗ ΒΞ ἢεσοβϑβ. 
6. ὅ τι ἠπόρει)͵ 90. ϑοθδηζ δῇει 

Ἐογβίεσ. 1 μάνα δἀορίθα ὅ᾽ τὲ τΔΙΉΪΥ 
Ὀδοδῖβα λέγοντος βθόσῶβ ἴὸ ᾿Ῥδηΐ 8η Οὐ- 

͵θοῖ, [1 ὅτε Ὁ6 τοίαἰηθα τὰ τηῦβί ἰγδῃ5- 

Ἰαῖε : “16 Θἰτημναβ θγτὰ5 βρεακίηρ, αἱ 
(Ὡς ὄπα πὰ τγᾶβ βἰδαίίηρ ιἷἰ5 ἀϊπηουγ᾽,. 
ΚοΡεβ ἀἰᾷ ποί ἄστθαὲ ἢ [π6 ΤΒΘΟΙΥ οὗ 

Θἰσωσηΐδθ, Ὀαΐ ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ αἰὰ ποῖ 566 15 
ΨΑΥ ἴο τοδαία ἰΐ. 

10ο. βασκανία] “165: δοὴς τλδ] ριὶ ἰη- 
ἤυεδηςς 5ῃου]ὰ ρυὶ ἴο οοηδιβίοη οὔτ α15- 
σουχβα ἰμαΐ 15 ἴο οοιηθ ᾽, βασκανία 6χ- 

ῬΙΈββῈ5 (ἢς ῥγενδὶεπὶ βυροβοη δαὶ 
ογεῖ-σοηδάσδησα οἡ (δε Ρατί οὗ τηδὴ ἀσὸνν 

ἄονσῃ οὐ τὰ (6 τεβθηίμεηΐ οὗ βυρο- 
Βυπιδη ρον. (Οἱ.  οῖρ. Ζῶ. ὙἹΓ 27 
διΐ, 51 αἷϊτγα ῥΙδοϊζυτα ἰδυάατγί, Ῥδοοθαγα 

ἰτοηΐοῃ Οἰπριία, 6 ναὶϊΐ ποοσδαῖ σηϑῖα 

Ἰΐηρια διατο. Τὰ “τη814 ᾿ἰησυα᾽ οὗ 

Οοάχις νϑηῖς ἰΐ τλδ]1ῖο6, ποῖ ἴῃ ἄρα56, 

Ὀυΐ ἰῃ εχίσαναραηί Ὀγαΐδα Ἕχο Πρ ΞΌΡΕΙ- 

Π8] σταῖμ. ΤῊ Ϊ ἐεεϊηρ 885 ἰουπᾶ 115 
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μέλλοντα ἔσεσθαι. ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ θεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ 
ὋὉμηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες πειρώμεθα εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ 
τὸ κεφάλαιον ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν 
ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ μέλλων Ὁ 

5 ἀποθανεῖσθαι, θαρρῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν 
διαφερόντως ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ 
ἠλίθιον θάρσος θαρρήσει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν 
ἡ ψυχὴ καὶ θεοειδὲς καὶ ἦν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους 
γενέσθαι, οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν ἀθανασίαν μὲν 

ιο μή, ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἐστιν ψυχὴ καὶ ἦν που πρότερον ἀμή- 
χανον ὅσον χρόνον καὶ ἤδει τε καὶ ἔπραττεν πολλὰ ἄττα' ἀλλὰ Ὁ 
γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνθρώπου 

σώμα ἐλθεῖν ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέθρου, ὥσπερ νόσος" καὶ ταλαιπωρου- 
μένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ξῴη καὶ τελευτῶσά γε ἐν τῷ καλουμένῳ 

ι5 θανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρει δὲ δή, φής, οὐδὲν εἴτε ἅπαξ εἰς 

τηοϑβὶ ρογΐδοϊ Ἴχργεβϑίοῃ ἰπ Οασλέδαρε ὩΟΝ 
«δ εέεδος, 6.5. “ ΜΕΔΏΜΈΕΣΣ [μ6 Ῥεβί γᾶν ἴο 
ΘβοᾶρΡ6 Ηἰ5 ἱγὲ 15, ποῖ ἴο βδϑβδϑῖῃ ἴοο ὨΔΡΡΥ. 

Ἶὅ 665, Βἰπη561}, Ὑομᾶσσ ἔνο ἢ165, τ ἢ Ῥὰτ- 

ΡΪε ΔΙτηβ δῃὰ ῥἴπῖ, Βαβὶς ου ἴΠ6 ροϊωρίοῃ- 

611 ἀῦονϑ : [«1115. Ῥοῖϊ᾽. Ῥ]δαΐο Βούουοσ, 

ΏΘη ΒΡΘΑΚΙηρ 56 ΠΟΌΒΙΥ, 15 σάτα ἴο 
τορυάταῖς ἴ86 ΡῬοΟΡυΐαγ ποίΐοη οὗ θεῶν 
φθόνος : οἴ. 7Τὶριαξες 290 Ἑ ἀγαθὸς ἦν [30. 

ὁ τόδε τὸ πᾶν ξυνιστάς], ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς 

περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος. 
366 ἴοο λασεαγως 247 Α φθόνος γὰρ ἔξω 

θείου χοροῦ ἵσταται. ΑὐΥἱβίοί]Ἔ 4150 ἀφδηΐθ5 

ἰἰ, »μείαῤἧ. τ ᾿ὶ 0832 2. ἡμῖν 15 Ηεΐη- 

ἄογῦε οοσγθοίϊίΐοῃ ἔοσ ἡμῶν, ψεὶο ἢ βθοῖη5 

ἴοο ἔδσ τειηουθὰ ἔγοσῃ τὸν λόγον. 

Ι. ἔσεσθαι Ξ5Ξ6εη5 5ιιρίοίοιιβ, διὰ ἰ5 

Ὀγδοϊκεῖθα Ὁ ϑοθδηζΌ Αϑ 1ἴἴ μδ5 βίσοῃρ 
ΙᾺ5. ΒΌΡΡοτί δοψενοῦ 1 πᾶνε τοίδὶ πϑᾶ 1. 
λέγεσθαι ὯΔ5 ΒΑΙΑΙΥ ΔΗΥ δυςΠΟΥΥ. 

2. ὋὉμηρικῶς] Ρτοΐῖ. σεάάεβ ΤΡ ΒΓΥ 
{ΓΔ }5]4[65, “45 Ηοιηοτβ ἤοσοοβ ἀο᾽: ποῖ, 

85 αρτιεσ, “ἴῃ Ἡοσηθεῖς ρῃγαβο᾽. 
4. εἰ φιλόσοφος ἀνήρ) Νοῖς [δαί 

ΡΙαίο οὔσθ τῦοσα Οδυο Ϊ τοδυκβ ἰμ6 

Ρτοοῦ οὗ ἱπωτηοσία! ῦ ἃ5 ΤΩΘΥΟΙΥ δβυὃ- 
ογάϊπαίϊθ ἰο (ἢ 5 τηδίῃ {Π65]5. 

6. ἐν ἄλλῳ βίῳ] 1.6. ἐν βίῳ μὴ φιλ 
σόφῳ. 

ἡ. τὸ δὲ ἀποφαίνειν] “Ὀαϊ 45 ἴογ ὕτον- 
ἱηρ [δι [86 5οὺ] 15 ἃ βίτοηρ δηά ροάϊ κα 
(ΐηρσ δά [δδἱ 586 εχἰβίεα Ἔυδῃ Ὀεΐοσε ψὲ 

ὙΟΙΘ ῬΟΙΏ 85 Τγ6η---ἤογα 15 ποίπηρ, γοῦ 

580, ἴο ῥχανεηΐ 811 (ἷς ἔτομι βμβονίηρ, ποί 

ἰπάθθα μοὺ ἱπηπηουία!γ, Ὀπὶ 188. 586 ἰ5 
Ἰομρ- νεά, ζἄο.᾽ ὙΤαδὶ ἰ5 ἴο βαυ, Καρεβ 
ἄοεβ ποί οδήεοξ ἰο [86 γεδβοηϊηρ οὗ 
ϑοκγαῖθθ, 50 Δ. 85 ἰΐ τ ΥΟΪῪ 5ῃονγβ (παῖ 
[86 80] 15 ΕΥ̓ ἀυγαῦϊα ; Ῥυΐ 1 15 Ποη 6 
[Π6 ὩΘΆΓΟΙ ἴο 5μονίηρ ἰμαὶ 586 5. ἱτὰ- 

τ οΣίδ]. 

13. ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέθρου] Κοῦε5 ἀἰὰ 
ποῖ ρΡυὶ ἴἰ χυϊΐε ἱπ [815 ΨΥ ; Θοϊκγαίεβ 
ΔΙΩΡ 65 ἢ5 Ἐχργεβϑίου ἰῃπ 88 Α πονεῖν 
αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι. 

14. ἴῴη] ΤΈΘ ομδηρα οἴ τηοοὰ 5 τοδα ν 
πη ἀεγβίοοα 1{ νψὲ ἰγδηβίοσ ἴῃς σψοσάβ ἔσοτῃ 
ταροχίβα ἴο ἀϊγεοὶ βρεεοῦ. ΤὨβ ἵνο ἴτὰ- 

Ροσγίδοίβ ννουἹᾶ παίυγα!ν θ6 υϑοᾶ ὈΥ ΚοΡε5 

ἴῃ τηρκίηρσ Ὦϊ5 οἰαϊεηθηῖ : “ΟΥ 411 γου 
Τοδϑοηΐηρ, 586 )ἷὰ5 ΠΟῺΘ [6 τηογα ἰπ]- 

τηοτίαὶ ᾿ (ἦντε ἦν ἄρα); “186 ἱποαγηδίϊοῃ 

γγ͵ὸ5 (ἢ6 Ῥερὶπηΐϊηρ οὗ ΘΙ ἀἰββοϊαϊίοη᾽: 
ΨΏ16 [6 ἵνοὸ ορίαἰϊϊνες ψου]ᾶ ἴῃ Ὠϊς 

τοῦ ἢ 6 Ρῥτεβεηΐ ἱπάϊοδεῖνα; δὴ δηά 
ἀπόλλυται. Α5 Αϑί 54γ5, (Π6 σοῃεοίχαοιοη 

[Ο]]ονν5 ὅτι : οἷ. οὅ Β, ψΏΘσα ὅτε 18. ΠΟΡΕΥ 
δοίθα !}} ν Ἔχργεββθά, 
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σώμα ἔρχεται εἴτε πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι" 
προσήκει γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδὲ 
ἔχοντι λόγον διδόναι, ὡς ἀθάνατόν ἐστι. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστὶν οἶμαι, 

Ἑ ὦ Κέβης, ἃ λέγεις" καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα μή 

τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει, προσθῇς ἣ ἀφέλῃς. καὶ ὁ Κέβης, 5 
᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, ἔφη, οὔτε ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι 
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δέομαι" ἔστι δὲ ταῦτα ἃ λέγω. 
ΧΙ. Ὃ οὖν Σωκράτης συχνὰν χρόνον ἐπισχὼν καὶ πρὸς 

ἑαυτόν τι σκεψάμενος, Οὐ φαῦλον πρῶγμα, ἔφη, ὦ Κέβης, ξητεῖς" 
ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν διαπραγματεύ- 
σασθαι. ἐγὼ οὖν σοι δίειμι περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γε ἐμὰ 

4- πολλάκις ἀναλαμβάνω] ΤῊΪ8 εχ- 
ΘΙ οᾶγα ἰῃ ῥγερδσίηρσ (86 ἱπάϊοίσηθης 
Β6ΣΥ͂ΘΒ ἴο τοι πα υ5 οὗ [Π6 νἱΐΔ] ἰτηροχίδησα 

οὗ ἴδς οοτηΐϊηρ' βίσιρρθ. ΑἹ] παῖ ῥσθ- 
οοάθϑ ἢα5 ὈΘ6, 50 ἴο 5ρΘδΐκ, τσ 51κ17- 
Τα ϑηϊηρ : ποτὰ [15 ροΐπί [ἢ6 τηδίη Ὀδίι]8 
Ῥερίῃβ; ἴδε ψῖο]6 βἰσεηρ οὗ ἴῃ ἰάεαὶ 
ΓΠΘΟΥΥ τηῦδί 6 ρυὶϊ ἔογίἢ ἴο βεουτε [86 
νἱοΐογ. 

95 Ε--Ἷ Β, δ. χῖὶν. Τῆΐβ ἀοπιδηβ δὴ 
ἱηνεβι ρσαῦοῃ ἰπΐο (Π6 οιι865 οὗ ρεμεσαίίοη 
Δα ἄδοαυ, οὐ ΨΜΔΟΝ βυρ]εοὶ ϑοϊκσαϊθβ 
ῬΙΌΡΟΒΕΚ ἴἰο τεϊδίε ᾿ἷβ οὐ Ἔχροσίθῃοαβ. 

Ιῃ ἷβ γουῦ! ἢ πα νψ͵ϑ βίτοηρὶν ἰδβοϊηδίεά 

ὈΥ [ῃ6 οἱά ΡῬἈγδίοαὶ ῬΒΣΟΞΟΡΩΥ ; 6 1η- 

αὐτοῦ ἩΒεῖμεΣ μεαὶ δηᾶ οοἱά ψεσα [ἢ6 
Πΐνοῦβαὶ ροηοσαίῖνα ἔοτοαβ; ψΏΘΙΒοΓ (Πα 
ὈΙοοά ψεσα ἴμε βοῦτος οἔυ πιο ἔρεησα, ΟΣ 
Βα, ΟΥ δ[1, οΥὐἁἨἁΘ 16 ὑγαίη. Βαυΐ ἤπα]ν ἢς 

σᾶτηθ ἴο ἴδ σοπο]υβίοη [δὲ 6 δὰ ἢο 
δρίτυὐἀθ ἔογ βοῖ βρεουϊδέίομβ, δηἃ ὄνεῃ 

Ἰοϑὲ ἢἰ5 δ ἴῃ ἴδ6 Κηον]εᾶρε μα Ὀείοσα 

ΒΌΡΡΟΘΒΕΩα ΠΙΏ561{ ἴο ῥρόββθθβ. ΕὈΣΤΩΘΙΥ 

δ ταϑίβα σοσηΐοσί δον ἴῃ ἴδ6 Ὀε]ϊεῖ τ[Πδὶ 
οδἰΐῃρ δηᾶ ασϊηἰσίηρ ψεῦα ἴθ6 ουδὲ οὗ 
στόν ; ποὺ ἀϊὰ ε βῃσίηκ ἴτομπλ βαγίησ 
(αἴ οὔθ τηδὴ γγὰϑ5 ἰ8116 Ὁ [δὴ δηοίῃοσ ὈΥῪ 

[86 μοδᾶ, δπά (δὲ ἴθ δῖα τοσθ [Δῃ 

εἰσι Ὀεοδυβα οὗ (6 δἀαϊίοῃ οἵ ἔψο. Βαϊ 
ΠΟῪ 86 οσδηῃοί 585 Εἰτηβοῖῖ (μαὶ [(ἢς 
ΤΏΘΓΟ ᾿υχἱδροϑιοι οὗ βαραγαῖα ὑηϊ5 15 ἃ 
Βυβιοίοηξ οαπι56 ἕοσ τμεὶγ Ὀεΐηρ ἵνο ; 4]} 

[π6 1.58 Ὀεσαυβα ἴΠ6 βᾶτὴς τϑϑι] 15. ὑτοὸ- 

ἀυςοᾶ ὈΥ ἴΠ6 ῬγδοβεῖΥ ορροϑὶία Ῥσγοῦθϑβ 

οὗ ἀἱν βίοι ; ΠΟΙ σδῃ 6 Ἔνθ [611 ὙὮΥ ΟἿς 
ἷδ ομα; διυῖΐ 6 ἰ5 ἐοχοδὰ ἴο τοὐθεῖ 186 
ῬὨγϑίοδὶ τοι ῃοά 45 αϑθοσάϊηρ πὸ σϑᾶὶ 6χ- 
Ῥἰαπδίξοῃ οὗ δηγίίηρ. 

1ο. ὅλως γὰρ] ΤῊΘΣ ἀπορία οὗ Κερε5 
ὨΘΟΘΘΒΑΙΙΪΥ γα1565 [6 ασυεσοη ὑσγορουηαοά 
ἴη Ζπαξξ 27 Ἑ τί τὸ ὃν ἀεὶ γένεσιν δὲ οὐκ 
ἔχον, καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν ὃν δὲ 
οὐδέποτε; ὙΠα ἱτητοσίδ γ οἵ [δε 5ου] 

ΟΔῺ ΟἾΪΥ Ὀὲ ῥσογνβά ὃὈγ τηθδηβ οὗ [6 [ΠΘΟΙΥ 
οὗ ἰάθαϑβ ; δῃὰ ἰῇ ογάδσ ἰπαὶ ἯγὙῈαὲ ΤΩ  ΔΙΠῪ 

τπηἀεχοίαπα [Π6 Ὀεαγίηρ οὗ [μαὶ (ΠΘΟΥΥ, Ιἰ 

Ϊβ Ρυΐ ἴῃ 58δτρ οσοηίταβί ἢ [86 αἰτίαι οὗὨ 
ῬΓΟνΊΟΙ5 ΡΒΙ]ΟΒορΒἰ 65. 

11. τάγε ἐμὰ πάθη] 1ἰ μα5 ὈδΘῺ τῃηδίη- 
ἰαϊηςεα [Πδἴ γε ἢανὰ Βεσα ἃ ρίθβος οὗ δοίιιδ] 
Ὠἰδίοχυ ; ἴδαϊ {Π6 τηθηΐα] ἀδνοϊορσηθπηὶ οἵ 

[86 τεὰ] ϑοκγαῖεβ 15 θσα ἀδβοσρεά, ΤῊ]5 
5 Ββονενεσ ΒΙΡὮΪΥ ρσόραῦϊθ. Ὗε Κπον 

ἔγοση ΧεπορθΟη (,ρ267,2.. 1.1 11--156} (δαΐ 

Θοκγαίοβ μαὰ (δε υἱτηοϑὲ ἀϊδίαδίε ἴογ 
ΡῬἈ 51.841] βρεουϊδίϊοη ; ΠΟΥ ἄοοβ ΧοπορΒΟη 
58 Υ οπα ψοσχὰ ψἘ]ΟὮ ᾿Ἰοδᾶς ὰ5 ἴο ΞΌΡΡΟΒΘ 

(15 σψαβ (Ὧε τεϑὺϊς οὗ ἔα [655 βιιάγ. 
ΘΌΟΝ ἰπαυϊτίο5 τηῦδί παν Ὀδθη ΔΙ ΔΥΚ 
Δ]1εἢ ἴο [86 5 ΤΟΠΡῚΥ ῥσγδοῖίοαὶ σεηΐυβ. οὗ 

Θοκτγαίεβ. Ρ]αΐο τρδῦ Ὀ6 ΙΩΘΓΟΙΥ ἀ6- 
ΒΟ ἱηρ ἴῃ 115 βιρροβεά εθδοϊ ου δὴ 1ῃ- 

ἀἰϊνϊάμα] τυϊπὰ τ[η6 ἀενεϊορηηεηΐ οὗ ΡΒ11ο- 
ΒΟΡὮΥ ἴο (ες [ἄδοΙῪ οὗἉ ἰάδαβ; Ὀυὶ 1ἰ 15 

Ὡοξ ἱρΟΒϑΙΪῈ παι δα 15 τεοουπηςηρ Ηἰ5 
ΟὟ ἐχροηίεηοθ. Νοίμιηρ οδὴ Ὀ6 τλοτα 
ῬΤΟΡΔΌΪΕ ἴδῃ (μδὶ ἃ πιϊηᾶ 50 ᾿μ56 ΕΔ 0] 
τὨϊσβθηρ ἕοσ Καονίεᾶσαε ββουὰ δᾶνα 
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πάθη᾽ ἔπειτα ἄν τί σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν 
πειθὼ περὶ ὧν ἂν λέγῃς χρήσει. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, βού- 
λομαί γε. ἴΑκουε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, 

νέος ὧν θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ 
5 καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει εἶναε, 
εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται ἕκαστον καὶ διὰ τέ 
ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι' καὶ πολλάκις ἐμαυτὸν ἄνω κάτω μετέ- Β 
βαλλον σκοπῶν τὰ τοιάδε, ἄρ᾽ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν 
σηπεδόνα τινὰ λάβῃ, ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ξἕῷα συντρέφεται᾽ 

το καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ, ἢ τούτων 
μὲν οὐδέν, ὁ δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ 

ΔΙΤΕΔΟῪ βουρδΐ ἰἃ ἴτομ ἜΥΟΙῪ ΕΧΙΞΌην 

ΒΟΌΣΟΘ, δηά [δὶ ψΏΘη δ τηεί ϑοϊκγαΐοβ 

Ἦΐ5. ἀἰβαρροϊμίταθης ἴῃ 411 ββου]ὰ ἔδδὶ ῬῈ 
Ιεδάϊησ τη ἴο ΡῬΒΙΠΟΒΟρΡὮϊς βοοριϊοΐβτη. 
Βυΐ ἴῃ ἴῃς δος οὗ ἀϊγοοὶ δυάδος ἴἰ 
σου] Ὀκ τ85}} ἴο βρεδὶ. ροϑϊἔνεϊυ. 

2. ὧν ἂν λέγῃ] ἰ.ε. τιὰϑβαίανεσ γοῖ 
ΤΏΔΥ Πᾶνα ἴο 58Υ δΔ[οσ. βθαυηρ ΣΩΥ͂ ΓΟΡΪΥ- 
ὧν λέγεις ψου]ὰ τείεσ ἴο ἰδ βἰδίοησπί 

ΔΙΤΕΔαΥ τηδᾶς Ὁ Κοῦαβ; Ὀυΐ [15 85 1655 
ΤΩΒ. ΔΌΓΒΟΙΥ. 

8. τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψνχρόν] ΤΆῊΪ5 
νὰ5 6] ὈΥ 56νοσαὶ ἢ] ΟΞΟΡΏΕΓΒ, ἤγεὶ 

ΡΟΙΒΔΡ5 ὈΥ̓͂ Απαχίμηδηᾶσοθ, οὐ Ψ 8056 
ἄπειρον, Δοοογάϊηρ ἰο Ρ]υ ΑΙ ἢ δπᾶ ϑἴο- 
Ὀδθυδβ, [86 ἢτβὶ ἀεδιεσττηδίξουβ σεσα ἔμ 656. 
ΘΙΤΩΡ Ιοἰὰ 5 αβϑίρηβ ἴο Εἷτῃ ΟἾΒΕΥ ἐγαγτιό- 
τῆτες διλοηρ ἴδ6 ἢγϑὶ ἀεξεστηϊ ηδίϊοηϑβ, 58 ἢ 

85 ξηρὸν αῃὰ ὑγρόν. Τὸ Απαχαρόγαϑ [ἢ 15 
οἰδβϑι ποδίϊου 15 διἰσ υϊθα Ὀγ ΤὨΘοΡγαβίοβ 
εἷὲ 5671514 50) δΔηα ἴο Ατομοῖδοβ ὈΥ ΠΙΟρΡΘΏ 65 
1,λοτίϊυβ 11 τό. Οοιῃρασα Ατίβίοιε ὧζ 
ΦΈ». δἰ 4077. 11 ἃ 3220024 θερμὸν δὲ καὶ 
ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν τὰ μὲν τῷ 
ποιητικὰ εἶναι τὰ δὲ τῷ παθητικὰ λέ- 

γεται. ΘΟΏΔΩΖ ρσῖνεβ τὸ θερμὸν [καὶ 

ψυχρόν]. 
9. σηπεδόνα] “ἰεππηιεηϊαίοη. ὙὉὍδ6 

σηπεδὼν πουϊά ἰακεα ῥΐδος ΌῪ [86 δοϊΐοῃ 
οὗ θερμόν, οἴ. Ατ᾽βίοιε ἐξ ρερ. σρέριι Ν 

ἷν 784Ὁ06 γίνεται δὲ σῆψις διὰ θερμότητος 
μὲν πᾶσα, οὐ τῆς συμφύτου δέ. Ὠεοοτηρο- 

Β'Ποη οὗ τηδίΐοσ ἴἢ Ομδ ἔοσῃ τηυδὶ ὑχο- 
οοας 115 τεοοχηροβιτίοῃ ἰῃ δηοίδμοσ. 

1ῖο. τὸ αἷμα] ὅε6 Ετηρεάοκῖοθ 315 
(Καγβίς) : 

αἵματος ἐν πελάγεσσι τεθραμμένη ἀμ- 

φιθροῶντος, 

Τῇ τε νόημα μάλιστα κυκλίσκεται ὦν»- 

θρώποισιν " 

αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι 
νόημα, 

ὁ ἀήρ] ΤῊΪΞ ἰοο νψὰβ ἰδ6 νἱεν οὗ 
ἴΏΟΥΘ [Δ ΟἿΘ ΡΒΠΟΘΟΡΏΘΙ, ΑΙ ψὰ5 (Π 6 
ἀρχὴ οἵ Απαχίπηομεβ. Πἱόροποθϑ οὗ ΑροὶἹ- 
Ἰοηΐα 5Ξαἰᾶ (6 5011} νὰαϑ ἀγυ μοὶ δἱγ; 85 

ἷπ ἃ ρῥαββᾶρα αυοίϊεα ΌὈΥ Θ᾽ ΩΡ] Ἰοῖυ5, καὶ 
πάντων τῶν ζῴων δὲ ἡ ψνχὴ τὸ αὐτό ἐστιν, 

ἀὴρ θερμότερος μὲν τοῦ ἔξω, ἐν ᾧ εἰμέν, 

τοῦ μέντοι παρὰ τοῦ ἠελίου πολλὸν ψυ- 

χρότερος : ἀπᾷ δἀραΐη ἄνθρωπος γὰρ καὶ τὰ 

ἄλλα ζῷα ἀναπνέοντα ζώει τῷ ἀέρι, καὶ 
τοῦτο αὐτοῖσι καὶ ψυχή ἐστι καὶ νόησιξ. 

ΟΥ. Τβεορδγαβῖοβ ἐξ σέρμερε 230-45. 
τὸ πῦρ) ΤῊϊ5 νγὰβ μβεϊὰ ὈὉγ Ηδγακ]οῖίοβ, 

ἍὯο σοπεοϊἀογοᾶ ἴῃς 5οὺ] 8ἃ9 ἃ ξηρὰ ἀναθυ- 

μίασις.. (Οἱ, Ατϑί, οἐ αμώγπα 1 11, 

11. δδ᾽ ἐγκέφαλος] 1ἰ 15 γεῖγ ἀουρα] 
ἴο Βοσὰ [815 ἀοοίσης τιυδὶ Ὀκ ἀϑϑιρτιθα, 

ῬΟΞΒΙΡΙΥ 1ἴ τᾶ ΤΊΘΓΕΙΥ 8 ΡΟΡΌΪΑΥ ΟΡ θη, 
85 ΥγΓΘΏΡΔΟΙΒ [Πϊηκ5. 1 Ὧδ5 Ὀδδη 85- 

οὐ ρϑὰ ἴο ἴῃς Ργίμαροσθδηβ; Ὀαΐ [ἢ15 τεϑίβ 
ΟὨΪΥ ΟἹ ἃ 5ἰαίειηεηϊ οὗ ΠὨ᾽ορθηθ5 1,δουίὰς 

(1 30), ΜὨΙΟΒ Πᾶ5 ἃ βυβρί οἱ ΟΌΚΙΥ ροβί- 
Ῥἰαίοῃϊο ἀρρεδζαῃῆοθβ. Ε. Ηἶγζεὶ (7 ρριες, 
γ0Ὸ]. ΧΙ Ρ. 240) Θηάδανοισβ ἴο ἔγδοα ἰΐ ἴὸ 
ΑΙΚιδίοη οὗ Κτοίομα ; Ὀυὶ 15 ονϊάθηρα 
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ἀκούειν καὶ ὁρῶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη 
καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν κατὰ ταὐτὰ 
γίγνεσθαι ἐπιστήμην καὶ αὖ τούτων τὰς φθορὰς σκοπῶν, καὶ τὰ 

α περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν πάθη, τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα 
πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν ἀφνὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν χρῆμα. τεκμήριον 5 
δέ σοι ἐρῶ ἱκανόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὥς 
γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς σκέψεως 
οὕτω σφόδρα ἐτυφλώθην, ὥστε ἀπέμαθον καὶ ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην 
εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνεται. 
τοῦτο γὰρ ᾧμην πρὸ τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ τὸ ἐσθίειν καὶ 

ΒΑΡΪν διρουπίβ ἰο ργοοῦ. ὙΤἈΘοργαβίοβ 
εξ τορμϑς ,ὅ ἄοεβ ἰηδερά βᾶγὺ οὗ Ὠίτα (μα 
Ὧα αϊπηοα ἁπάσας τὰς αἰσθήσεις συν- 

ἡρτῆσθαί πως πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, Ὀπὶ 
1815 15. ποῖ ΕΣ ἀεδηϊΐθ. [{ ΤΥ Ὀὲ οὈ- 
βοσνοά [(Πδί (6 Ὀγαΐῃ 15 ποΐ ᾧ φρονοῦμεν, 

Ὀαΐ ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων : δπιὰ ἴδ6 νἱεν 

οὗ Ηἱρροϊεγαίεβ 15. ῃοΐ ἔδυ οὔ [μἰ5. [πᾶ 

Ῥᾶββασα αποϊοα ὉΥ Ηεϊηαοτί, ας »"0γὅο 
ϑΩΩΌ 17, Ἦ6 58γ5 οὗ [Π6 Ὀτδίῃ, οὗτος γὰρ 
ἡμῖν ἐστὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἠέρος γενομένων ἑρμη- 

νεύς, ἣν ὑγιαίνων τυγχάνῃ" τὴν δὲ φρό- 
νησιν αὐτῷ ὁ ἀὴρ παρέχεται. ΤἜι5 ΗἱΡ- 

Ῥοϊκγαίθϑ ὯΔΥ Ὀ6 5αἰὰ ἰο ἢανε δΒοϊά (Πδί 
αἷν ἰ8Β ᾧ φρονοῦμεν δηᾶὰ [86 Ὀταΐῃ ἰ5 ὁ τὰς 

αἰσθήσεις παρέχων. 9111] 85 [186 Ὀγαΐῃ 15 

Ἰῃηἰτοάδυςοα 45 δὴ δἰ ἰογηδένα ἴο δἱσ, οὶ 45 

ΒΌΡΡΙ ΕἸ ίδσυ, ΡΥΟΌΔΌΪΥ ὯΟ Βρ6 018] τϑίοσ- 
δῃοε ἴο Ηἱρροκτγαίεβ 15 ἱπϊεπάεα. Ρ]δίο᾽ β 
ΟΥ̓ νίενν 15 (αὶ [86 Ὀγαΐῃ δηᾶ βρ1π8] 

ΤΩΔΙΤΟῪ ἴοστα ἰδ 6 τηράϊιπι [Βτουρ ἩΒΙΟΝ 
ἴΠ6 50] δοὶβ οὐ [ες Ῥοάγ: ζΖ7:»η)ξῶς 

73 6, Ὁ. 
2. λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν] (Οἵ, 2 ἴένο 

97 Ἑ καὶ γὰρ αἱ δόξαι αἱ ἀληθεῖς, ὅσον μὲν 
ἂν χρόνον παραμένωσι, καλὸν τὸ χρῆμα, 
καὶ πάντα τἀγαθὰ ἐργάζονται" πολὺν δὲ 
χρόνον οὐκ ἐθέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ 

δραπετεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, 

ὥστε οὐ πολλοῦ ἄξιαι εἰσιν, ἕως ἄν τις 

αὐτὰς δήσῃ αἰτίας λογισμῷ.. ἐπειδὰν δὲ 
δεθῶσι, πρῶτον μὲν ἐπιστῆμαι γίγνονται, 
ἔπειτα μόνιμοι. καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον 

ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης ἐστί, καὶ διαφέρει 

Ὁ πίνειν" ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσ- 

δεσμῷ ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης. Α150 ΑτίΞ- 

ἴοι ρα]. 2οσέ. 1 ΧΙΧ Ἰτοοῦ 2 ἐκ μὲν οὖν 
αἰσθήσεως γίνεται μνήμη, ὥσπερ λέγομεν, 

ἐκ δὲ μνήμης πολλάκις τοῦ αὐτοῦ γινομένης 

ἐμπειρία" αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τῷ ἀριθμῷ 

ἐμπειρία ἐστίν. ἐκ δ᾽ ἐμπειρίας ἣ ἐκ παντὸς 

ἠρεμήσαντος τοῦ καθόλου ἐν τῇ ψνχῇ, τοῦ 
ἑνὸς παρὰ τὰ πολλά, ὃ ἂν ἐν ἅπασιν ὃν ἐνῇ 
ἐκείνοις τὸ αὐτό, τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμης, 

ἐὰν μὲν περὶ γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ 
ὄν, ἐπιστήμης. 866 4150 »γὨεζαῤᾶ. 11 οϑον 28. 

Το Ρὶδίο [6 ἀϊδεσεηοθ Ὀεΐίνγθεη δόξα 

δηά ἐπιστήμη ντὰβ5 Γαπἀαδηηορηίαὶ, {6 Οὐδ 

ἀεαϊϊησ ὙἹΓΠ γιγνόμενα, ἴῃ6 οἴπες ψ 

ὄντα. 

5. ἀφνὴς εἶναι] “ποιῃίηρ ἴῃ [86 του] 
οουἹᾶ Ἀ6 τογε βίαρία ἴῃ βιιοἢ βειάϊος [θη 
Αγ 5611. ΟΟΡΕ. 

6. ἃ καὶ πρότερον] ὙἸΒεΙα ἀγα [ἢτεα 
βίαρεϑ ἰο 6 ἀϊβοσυηϊηδιθά ἴῃ (Π6 πάθη οἵ 

ϑοκΚγαῖθβ : (1) ἰῇ ρεποάᾶ ψΏθη 6 νγᾶὰβ 
οοπίεηϊ ἢ ἰμῈ ΟΥΣΠΑΥΎ 6] 15. οὗ [6 

ὈΠΓΟβΘΟΓ ΩΡ ΤΏΔΩΥ σΟΠΟΟγΏΪηρ γένεσις καὶ 

φθορά : (2) νὮδη Β6 βουραϊ βοζὴβ σῇοσε 
βοϊθῆς [ΠΘΟΙΥ ἴῃ ἴμ6 5ρθσουϊδιοηβ οἵ [Π6 
ΡῬἈγβὶοὶβίβ : (2) εη, ἀἰδαρροϊηϊοά ἴῃ [δ]5 
Δα (ΑἸ]ΠἸπρ' ἴῃ ἷβ Βοᾶσο ἢ ἔοσ ἴμ6 υἱτηδίς 
αἰτία 1156], ἢ6 [611] Ὀδοῖὶς ἸΡΟΩ ἢἷβ βγϑοίθω 

οὗ λόγοι. 

11. ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκεξ] ΤῊΪΐΞ5 ἰ5 
ΘΟΙΩΙΊΟΩΪΥ υηάδεγείσοα 85 δ᾽ ἀΐησ ἴο [86 
ΠΘΟΙΥ͂ οὗ Αμαχαροσᾶβ. Βυΐ 1 οδηποῖ 

ἱταλρίης (δαὶ ΔΗΥ 5ποἷ τοΐθγεῃοα 15 τηθδηί. 

Θοκγαίαβ βᾶγβ ἴμαΐ ἢἷβ ῬἈγϑὶοδὶ βία 165 
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’ δι γένωνται, τοῖς δὲ ὀστέοις ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ 
“ ΨΝ' ΑἹ . “ἢ 3 φὸ [ς ’ ’ Ἁ Ἁ 

τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγένηται, τότε δὴ τὸν 
φ ᾽ ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσθαι 
τὸν σμικρὸν ἄνθρωπον μέγαν οὕτως τότε ᾧμην' οὐ δοκῶ σοι 

’ 

5 μετρίως; Ἔμοιγε, ἔφη ὁ Κέβης. Σκέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι. ᾧμην 
Ἁ “ γὰρ ἱκανῶς μοι δοκεῖν, ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνθρωπος παραστὰς 
’ φ' 

μέγας σμικρῷ, μείξων εἶναι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵππος ἵππον καὶ 
ὄτι γε τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέκα μοι ἐδόκει τῶν ὀκτὼ πλέονα 
εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσθεῖναι, καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχναίον 

ιο μεῖζον εἶναι διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν. Νῦν δὲ δή, ἔφη ὁ 
Κέβης, τί σοι δοκεῖ περὶ αὐτῶν; Πόρρω που, ἔφη, νὴ Δία ἐμὲ 
εἶναι τοῦ οἴεσθαι περὶ τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὅς γε οὐκ 
ι ᾽ 4 Ἂ 32(.1 ς 3 Α «ς ἰοὶ Δ δ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν ἑνί τις προσθῇ ἕν, ἢ τὸ ἕν ᾧ 

Ἷ , 7 Ἁ Ὶ μ φ ’ὔ Α Ἁ προσετέθη δύο γέγονεν, ἢ τὸ προστεθέν καὶ ᾧ προσετέθη διὰ τὴν 
15 πρόσθεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο᾽ θαυμάξω γὰρ εἶ, ὅτε 

Ἧ 4 )Ἅ 2 [4 Ἁ 3 ᾿ ς ἃ Ψ «ς φ Ἁ 9 

μὲν ἑκάτερον αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἡν, ἐν ἄρα ἑκάτερον ἣν καὶ οὐκ 

ἤστην τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αἰτία 
αὐτοῖς ἐγένετο δύο γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλήλων 

ἊὉ 38. ς 3 ἢ ’ ’ Δ τεθῆναι. οὐδέ γε ὡς, ἐάν τις ἕν διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείθεσθαι 

4. ὡς αὕτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἡ σχίσις, τοῦ δύο γεγονέναι" ἐναντία γὰρ 

ποΐ ΟὨΪΥ Ὁγουρδι ἴση ἢ0 ἔγεϑ Κηον]οᾶρα 

Ῥυὶ τηδάς Ὠΐτι ξοερο] οὗ [δὶ ψ ΙΟἢ Β6 

αποϊθα ἢ δἰγθδαν ροββεϑβθοᾶ. ΤὨὶβ θα] 1οΐ 
[μοχοίοσγα ἰβ οὔθ ἰδαὶ ἢς Βοϊὶά, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 

Ῥοίοσταε ἢ6 τωδάβ δοαυδϊηίδποα πὰ ἴδε 

ΟΣ ΚΒ οὗ Αῃαχαρόσαβ, Ὀθαΐ Ὀεδΐοσο ἢ6 δῃ- 

ἰεἸθα ὉΡΟΩ ΔΗΩΥ͂ Ρἢγϑβῖσαὶ ϑρθου]δί 5 

ἩΒαίθοονοσ. [{ 15 ΡυόρΌΪν ἰμ6 νἱὸν οὗ 
ῬΟΡΟΪΑΓ σοτησῆοῃ 5εη86, [δὶ ἴῃ6 Βυτηδῃ 

ἔτϑτης 15 οοῃῃροβεά οὗ (δε ἰοοᾶ σοηϑυτηθοά, 
μου ΔΩΥ τοίεσεπος ἴο {[Π6 ὁμοιομερῆ. 

7. μείζων εἶναι αὐτοῦ] ΤῊΝ πι55. ΒᾶνῈ 
αὐτῇ. 1 ἤανα δοοερίεά γι ΘαΡ ΘΟ ̓ Β5 
σοττοοϊίοι (1) θδοδυβα ἴδε [Ὁ] γοσάϑ, 
καὶ ἵππος ἵππου, 5Ξεετὴ ἴο τααιΐγα [δὲ [86 
οδ]οοΐ οὗ οοταραυβοῃ βου] θ6 δχργεββϑᾶ 
ἤθτα αἷἰϑο, (2) θθοδιιβα αὐτῇ 5665 51Ρ6Γ- 

βυοιβ ὙΠ τῇ κεφαλῇ. Τῖ πε τειαίη αὐτῇ, 
ΜΕ ταῦϑί ἰγαηβίδία “7}υϑὲ ὈΥ [86 Βεδα ᾿. (ἵ. 

ΙΟΙ Α. 
Ι14.-. ἣ τὸ προστεθένἢ ΥΥγΓΕΠΡΔΟΙΒ 

το ἰδ686 ψοσγάβς ἔγῖοε οὐεῦ, διριηρ 
[παὲ [6 ᾳφιεκίοῃ βου! Ὀ6 ρμυϊ (δυ5 ; 1 

3 Ὅὲ δἀάρά ἴο “4, Βα5 “4 Ὀδοοιης ἴνο, ΟΣ 

3, οἵ αἴὲὰ 4 8 ἵνο Ῥδϑοδυβε οὗ ἰδεῖν 

͵υχίδροβιοη ΘΟΏΔΏ2Ζ [Ὸ]]οτγ Ὠἶτη. 1 
σδηποί 566 ἴῃδί Ρ]δίο 15 θουηᾶ ἴο Ἔχργεββ 

[δ] ἴῃ 61}1, δῃὰα ἱμογείοσο 1 βανα γτονογιοα 

ἴο ἴΠ6 τηβ. τεδάϊηρ. 

18. ἡ ξύνοδος] “ἴδε Ἰυχία ροβιοα οδιιϑεὰ 
ὈΥ {πεῖ ἀρρζοχίτηδίίοη ᾽. τοῦ πλησίον 
ἀλλήλων τεθῆναι 5 ΕΧΡΙΔΏΔΙΟΙΥ σοηϊῆνα 
αἴϊοσ ξύνοδος : σοηραῖε Ζ:ΡΙ ΦΉΣ 58 Β ἡ 
δὴ τῆς πιλήσεως ξύνοδος. ΤῊΣ τἱρδὶ 6χ- 

Ρἰδηδίίοη, δοοοσάϊηρ ἴἰο Ρ]αΐο, ἰβΒ ποῖ 

ἡυχίαροβίου Ὀαΐ ραγοϊραίίοι ἴῃ (Β6 1ᾶθα 

οὗ ἀυλ}}γ : 1ἰ ἰδ ἰσγϑίϊοηδὶ ἴο βρϑαῖὶς 85 1 

[6 τῇοτα Δρρσγοχίτηδίοῃ οὗ το οδ]θοίβ 

οδ6 ἴο [86 οἴδοσ δά δηγιηρ ἰο ἄο ψ 1} 

[86 υεποῃ. 
20. ἐναντία γὰρ γίγνεται] ΤῊς ἴδοι [Παΐ 

ἴνψο ορροβίϊε ρίοόσειϑθβ ργοάμποβ [6 βᾶτὴθ 
ΤΈ5 8} βῇονβ (δαὶ ποῖῖθοσ οὗ ἴθ οδῃ 
ΤΟΔ]Υ 6 (δ6 εχρίδηδίίοα οὗ [δε σεβυϊ; 
[ΠΟΥ ἅττα συναίτια, ποί αἴτια. 

ἙΕ 
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Β γίγνεται ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι" τότε μὲν γὰρ ὅτι συνήγετο 
3 ἤ πλησίον ἀλλήλων καὶ προσετίθετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι ἀπά- 

γεται καὶ χωρίζεται ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου. οὐδέ γε δι᾿ ὅ τι ἐν γύγνεται 
᾽ 

ὡς ἐπίσταμαι ἔτι πείθω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ δι᾿ ὅ τι 
ΠΆ ,Ἅ ἈΝ Α ἴφ -": ἰ “ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς μεθόδου, 5 

ἴοι “ ἀλλά τιν᾽ ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσί- 
ἐμαι. 

ΠΥ. ᾿Αλλ᾽ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς ἔφη, 
σ᾽Αναξαγέρον ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὁ 

Ἂ Ἁ } 6 διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε καὶ 

5. κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον] 1. 6. ἴῃς 
τοί μοά οὗ Ρῃγεῖοδὶ βρεου δίϊοι. 

6. αὐτὸς εἰκῇ φύρω] “1 τηΐχ ᾧΡ ἜνΟΙΥ- 
τΐηρ δἱ ταπάοτῃ δοοοσάϊηρ ἴο δῃοίδμευ 
τηοίΠοά οἔταγ οὐ ᾽. ϑύο ἰ5 ἴδε 1Ἰτογα] 
{τη 5] δ οη οὗ [815 αἰ που ρΒταβα, μαὶ [88 
ΤΑΘΔΉΪΩρ ἴα Ὡοΐ 50 ΘΔ ἤχοά. δνγίίβη- 

Ῥδοῖ, βαγίηρ [μὲ δε ἰάεδ] [ΒΘΟΥΥ σδηποῖ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6 τηθδηΐ, ἰαἶζοβ φύρω 85 νἱγίι4}} Υ 

ἃ Ῥαβί ἴβηββ, ἃπα ὄἽχρίδίηβ " δἰϊατη τηοαττ 
δΧ τῇδ]α ἰπιθ!]θοῖο Απδαχαροτα ϑυβοαρίιη, 

σοτημηθηΐαβ βυ, Ρτοΐ, σδαάρθθ. ἰγϑῃ8- 
Ιαΐεϑ “ἰΐ 580 σῇδποθϑ ἰμδΐ 1 ἔοστα ἴο τωυϑβεὶΐ 
διῃοΐδεσ τοί μβοά ". Η βᾶὰγβ φύρω ἰ5 “1 
ψοΥΐ ὑρ᾿, {κὸ ἀουρῆ, αηα φαοίο5 Αὐβίορ ἢ. 
Βέναἀς 482 προπεφύραται λόγος εἷς μοι: 

Δηα 50 Ηεἰηδοτί ἰαἶκεβ 1. Βαΐ φύρω ἰ5 
ποῖ ἴῃ βαθ 85 φυράω: Ρ]αίο αἰνγαγβ 
1565 ἰἢ6 ΓΟ Ψογὰ ἴῃ (6 56η56 οὗ 

“ΟὨδΙδηρ ᾽, 566 ὈΘΙΟΥ ΙΟΙ Ὁ, ΟὈΡΊαΣ 
465 Ὁ ἄς. Εον “Κηρδαϊηρσ᾽ δα 1565 (868 
ῬΙΌΡΟΙ ψοσζὰ φυράω, οἷ. Ζ7Ζραξες 73 Ἑ, 

Ζἀεαείείμς 141 σ. Τμὲ οχαοί ρῆσαβαε 

Οσου5 ἰῃ Αοβοῦγίυς 2 γογεείεις 450 ἔφυ- 
ρον εἰκῇ πάντα. ΜΥΥΑΘΉΡΔΟἢ 5. ἐχρ]δηδ- 
[ἰἴοὴ ΜΠ] ποὶ ἀο; ψα Βᾶνε (6 ργεβδεῃὶ 

ἰθηδα συῃηΐϊηρ ἰΠσουρἢ (πΠ6 ἡ ΟΪ6 Ῥάᾶ55αρῈ, 

ΝΟΥ ἄοεοβ ϑοκγαίθβ σεργθβϑαηΐ ἢ]5 ὙἹΕῪ 85 

αυϊϑίηρ το ἴμαὶ οὗ Απαχαροσαβ. 1 ὕ6- 
Ἰϊενα ϑοκσγαίεβ 15 5Βρεδίκϊηρ' Π81 Ἰσοῃ ο δ ]]γ, 

ΒΑ] 1ἢ δαττθϑί. ε τοῦθ ΤΟΙΏΘΡΟΓ 

(δαὶ (6 ΡΙ]αϊοηὶς δοϊκγαίεβ ἴοοῖκ τεΐαρε, 
ποῖ ἰη [86 ΠΘΟΙΥ οὗ 4685, σῇ ἢς 

[αἰϊοα ἴο τϑαοῖ, Ὀαΐ ἴῃ [86 τηεΐΒοά οὗ λόγοι, 
οἴ, 94(Ὡ . Τΐδ τηοϊμοάᾶ 15 [θη ψνῃαὶ ἢς 

Ῥ, 

ΤΩΘΔΠ5 ὈΥ͂ τιν᾽ ἄλλον τρόπον. ἸῺ ΙΟΙ Ὁ 
86 δᾶάνίϑεβ Καρεβ ἴο ἰεᾶνε ἀἰν βίοηβ δπὰ 
δαἀάϊοης δπᾶα βυοβ βυρ 665 ἴο τΠοβ6 
ὙΟ Δ΄6 ΟἸσθνοσοσῦ ἤδη ἢ6. ΤὨετε [86 
ἸΤΟΩΥ 5 οὈνϊουβ; δηὰ μεσ ψ τ (Ὠς 

ΒΆΙ.Θ ἸΤΟΩΥ ἢ 8805 (αὶ Ὀεΐῃρ πη80]6 

ἴο [Ὁ]]ον δὴν οὗ {δς6 :0Δ1ΠΠ8]6 τηο ῃοᾶς 
Γ οὗ [86 Ρμγϑίοϊβίβ 6 νγὰβ ἑοσοθᾶ ἰο Ὀ]υπάᾶεσ 

'οῃ ἃἤεσ ἃ ἰδϑβίοπ οἵ δἰ οχψῃ. Απᾶ 
 ΔΙΙΒουρΡῺ πα ἄοεβ ποῖ 5Ο ΓΙ ΟΌΒΙΥ τθϑῃ ἴο 
ἀἰβραγαρε 815 οὔσῃ τε μοά [ἢ σοϊηρδυίϑοη 

ἡνπὼ {πεῖτθ, ρεύβᾶρβ δε ἄοδββ Ηἰηϊ βοσὴβ 

ἀἰβϑαιϑέδοϊίΐοη ἰδ ἢδ ͵5. 511} 8016 ἴο 
ὑοῦ οἡ ἴΠ6 τόσα ρεγίεσϊ ρυϊποΐρ]6. 

οἿ Β-Ο8 Β, Ζ. χίν. Αδογνγαγάβ 80- 
Κταΐθβ ἤθδῖβ ἃ ρᾶββαρὲ οὐ ΑΠΑΧΑΡΌΓΣΔΒ, 

Ὑοσοὶη (μδὲὶ ΡἩΠ]ΟΘΟΡΒΟΥ ἀθοΐαγος ὑπδὶ 
ΤῊΪΠα ἰ5 {μ6 ἀπίνεγϑαὶ οαυβε. Ηἰ5 Βορεβ 
δῖα {ΒΘΥΘΡΥ ταἰβϑα ἰο (6 Βὶρῃοϑὶ ρῥἱ το; ἃ 
βυϑίεπι ἢ] Οἢ ἰδῖκας σηϊηὰ ἴοσ [5 ρυϊποὶρ]α 
οδηηοί, 6 [Π1ηκ5, θ6 οἰ πογυνίβο ἔμ δὴ [6160- 

ἰορίοα]. ΑπαχαρΌσαβ Ὑ71}] Ξ ΓΕ ροΐϊηΐ ουἱ 

{παῖ ταϊπα χηυπϑὶ ογάσογ 411 ἰπϊηρβ ἕοσ [δ 6 
Ὀεβέ, δῃα ἢ8 ν}}}] βθεῖς πὸ οἴξδιεσ οϑῖιβα ΨΥ 
ΘΔοἢ ἰμϊηρ' 15 85 1 15, δαὶ [Παἱ ἰἰ 15 Ὀ6βῖ 50, 

Ἡς Μ1 Βτϑὶ ᾿πίοστῃ 5 οὗ [6 5ῆδρε δῃά 
Ροβίοη οὗ [6 εασίῃ δπά ἴμδὴ ὄχρ δίῃ μον; 

(δαῖ 5δρε δηά ροβιξοη ψεσα [6 Ὀεβί; 
ΔΗ 51Τ]Π]ΑΥΪΥ ὙΠ 411 ΟἴΠΟΥ παίασαὶ Ρἢ6- 
ΠοΊΘηΔ, ἀϑϑιρηϊηρ ἃ5 (πῸ σαυπα (Π6 Ῥεϑὶ 
ἴοσ βοῇ διὰ 411. ὅο ἢδ σοδά (δς Ῥοοὶς 
ὙΠ ἐαροῦ δης οἱ ρδίίϊοη. 

ψμ 

8. ἀλλ᾽ ἀκούσα] “Ῥυΐ ποθ ἤθη 1 
Βααγά ἃ τῇδῃ τεδάϊηρ ἔτοτῃ ἃ Ὀοοΐ, 85 Β8 
5814, οὗ Απαχαροζδβ.᾽ 

; 9 

ο 
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ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, 
καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα 
[κοσμεῖν] καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπῃ ἂν βέλτιστα ὄχῃ᾽ εἰ οὖν 

9 2 διὰ ςφ Η͂ 9 τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γύγνεται ἢ ἀπόλ- 
δ λυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ 
ἐστιν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν' ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου Ἢ 
τούτον οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ 
ἐκείνου καὶ περὶ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. 
9 δι ᾿ 3. ἡ “ σι φΦῷι ἢ ΡΙ ,᾿ ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι τὴν 

ιο αὐτὴν γὰρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιζόμενος 
ἄσμενος εὑρηκέναι ᾧμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων 

λῚ σι 3 Ἂ Ἁ 3 ᾽ ’ κι κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ᾿Αναξαγόραν, καί μοι φράσειν πρῶτον μὲν 
πότερον ἡ γῇ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, 
3 ᾽ , 4 ἡ 3 [4 ΑΨ ἐπεκδιηγήσεσθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον Ἐ 

15 καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν τοιαύτην εἶναι καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι 
αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσθαι ὡς ἄμεινον ἦν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι καὶ εἴ 
μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποθεσόμενος 98 
αἰτίας ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίον οὕτω παρεσκενάσμην, 

ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους 
10 ΤΕ πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ τροπῶν καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων, 

πῇ ποτε ταῦτ᾽ ἄμεινόν ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ 
πάσχει. οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ᾧμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ 
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1. τρόπον τινά] “Ϊπ ἃ οογίδίη ψγαγ᾽, 
Ῥυΐ οί, 85 ὸ ὈΓΟΘΘΠΕΥ 866, ἴ [6 ΨΔΑΥ 
οὗ ΑΠΑΧΔΑΡΌΓΔΒ. 

2. πάντα [κοσμεῖν]. ἩΗδεΔηη ἴ5 
ΡῬΙΟΡΔΌΪ τίρῃϊ ἐπ Ὀτδοκείηρ κοσμεῖν. 
Τγασιϑὶαΐα : “1 ταϊπα ογάευβ 411 (Ὠἰηρβ, ἴἴ 
Ρΐδοαβ δδοῖ [Πἱηρ' ΒΕΝΕΣΑΙ]Υ 48 15 θοδί᾽, 1.6. 
Ὅ6 τημδὶ ποῖ, 85 Απαχαροσαβ αΪα, αϑϑὶρῃ 

ἀέρες αιὰ αἰθέρες 45 οαυδε5 οὗ γνδιίοιιβ 
ΡΒοηοιηθηδ, 1 τα δϑϑῖσῃι νοῦς 45 (Π6 σβιι56 

οὗ [6 ψ0]6. 
ἤ. περὶ αὐτοῦ ἐκείνου] 850. ἴμ6 Ῥαϑὶ 

τη58. ΘΟΏΔηΖ Ὀγδοϊκοίβ αὐτοῦ, 2. Δῃά 51. ρὶνε 
αὑτοῦ, οταϊἰπρ ἐκείνου. 1 [Π1η1ς [86 τη5. 
τεδαϊηρ Ὑ111 βίδῃα: ἰΐ τεΐδετβ ἰο [86 ὁκάσ- 
του ἀΡονα » “6 Ὑ1]1 5θοῖὶς (ῃϊς ςαυβε ὈοίὮ 

ἴον [6 ρΡασιςυαν ορ]εοί οὗ 8 ᾿ηΠαυ ΤΥ δηάᾶ 
ἴοσ δνοσυτ ίηρ οἰ5ε᾽. 

12. κατὰ νοῦν ἐμαντῷ] Α5 Υγιίίεῃ- 
Ὀδοΐ ρΡοΐπίβ οὔ βοτὰ 15 ἃ ὕΪαΥ οἱ νοῦν: 

“κατὰ νοῦν, φεοΞ 7 ῬΙΦΉΖ6, ΑΏΔΧΑ- 
δογδα ῥ᾽ δοϊζυσῃ βρη βοαδῖ, εἴ νυ ]ρὸ ἀβυγρά- 
ἴα, φγαζ 91) ἐκ αρεέρεῖ ποσί σερμίφρζζα᾽. 

13. πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη] ΕῸΣ 
ναυίουβ νἱεννβ ΟἹ (15 5 ] οί 566 Ασίβίοιϊα 

αἷξ ἐαεῖο 11 ΧΙ! 2948 29. ΤὮΔ]65 1μοιρῃὶ 
[86 φασί βοαίθα {6 ἃ ρίθος οὗ ποοά ; 
ΑΠδχίτηθμθβ, ΑὩδχαρότγαβ, δῃᾶ Ποιροϊκτί- 

ἰ0ο5 581ἃ 1 γγὰβ ῆαϊ. ὙμῈ ῬγΓαροσαδῃς 
Βο]4 (δῖ 1ξ νγὰβ ἃ ΞΡΏδσβ. 

15. εἰ ἐν μέσῳ] Ατίδίοι!ε οἷ ἐαεῖο 1933 
15. ΤΗϊβ νἱενν νγαβ δἰτηοβέ πηΐνϑσβϑὶ : (ἢ 

ῬΥΓΔΡΌΓΕΔΠΒ δθεπὶ ἴο βανα Ὀρθῃ [Π 6 ΟἾΪΥ 
εχοθρίοῃ. ὙΒΕΥ͂ Ῥεϊενοὰ [δ δασὶ ἴἰὸ 
τενοῖνα τουπά [π6 οοηίγαὶ ἤγο. 

21. πῇ ποτεταῦτ᾽ ἄμεινον] ΤῊς ἢπαϊ 
ὄϑπβε οὗ [86 τηονοσωθηίβ οὗ {86 Βθᾶνθηὶγ 
Ὀοάϊεβ 15 ἀβοϊδασεὰ ἴῃ ἰη6 7 ὥνσδρες, 5668 
ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ 30 Β [0]]. ὶ 

22. Φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ] [1 δὴ ἰη- 
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κεκοσμῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτῳ βέλτιστον 
4 “ Ν Ν “ .,.» 4 4. ᾿ ’ 

Β αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστὶν ὥσπερ ἔχει' ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν' ἀποδιδόντα 
τὴν αἰτίαν καὶ κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκάστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ κοινὸν 

Ξ ἤ εοήστὶς ν᾽ 3 ,, ,. 4 ἣ ἢ . 
πᾶσι ἐπεκδιηγήσεσθαι ἀγαθόν καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς 
ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός 5 
᾽ 3 4Φ ἐ ; 3 Π Μ5ΆἩ" , - δ 

τ᾿ ἢ ἀνοεγίγνωσκον, ἵν᾽ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ 

χεῖρον. 
ΧΙΥ͂ΙΙ. ᾿Απὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ᾧ ἑταῖρε, ὠχόμην φερό- 

ΚΕ] σοηῖ οαιβα ογάθγοα ἴ[μ6 υηΐνοσβα, ἴἴ 15 
ἱποομῃοείνϑϊα (παι 1 5Βδου]α ποὶ ἀεϑῖρῃ (Π6 
᾿εϑὶ ἴῃ 411 (Ὠΐηρθ: δῃηά [15 15 ΟἿΣ ῬσΟΡΟΣ 

ΟὈ]εοὶ οὗ ἱηνεδραιίοη, ποὶ ἴΠ6 το Ρἢγ- 
5541 ἀρϑποῖθβ ΒΊΟΣ ἱστητη θα] δίοἱγ ργοάσοθ 
τῆς ΡῬΒδηοβθηβ. Ρ]δίο᾽Ἶβ οὐγῃ ϑγϑίθπι 15 

Ῥεσίθοι ἵὺ σοπδίδίεπὶ τῖϊὰ (815 ῥυποῖρ]ο: 
ὉΥ τοβκίηρσ {μ6 αὐτὸ ὠγαθὸν ἴ[ε υἱ ὑπηαΐα 
οδιι56 ἢ6 Καδρ5 85 οπίοί ορυ 5 ΠΟ} ἰ6]6ο- 

Ἰορίοα! ; δῃᾷ αδραΐῃ Ἀϊ5 ἰθ] ΘΟ]ΟρΡΎ ἰ5 βί ΟΕ γ 
οπίοϊορίοαὶ. Τῇ οαυδε οὗ δδοὰ ἰπΐηρ 

5 ἰ(5 ἱπάψννε]ἶηρ ἰάφα; (μῖ5 ἰάθα ἰ5. ἃ 
ἔοττα οὗ [6 ἀγαθόν, ἰμετοΐοτε [Π6 ἀγαθὸν 
5 (Πε οδι56 ΨὮΥ εδοῦ {πΐηρ 5 85 11 15. 
ΤὨς βέλτιστον 15 Ὡοΐ ΤΩ ΤΟΥ ἴῃς ἀεἌίρη οὗ 

8 ογεδίναε πιο] Πἰσθηςα ; ἰΐ 15 [6 νοῦ ἰάθα 

το ἢ 15 συμ ο]1Ζοα ἴῃ [86 ρασίζουϊασ. [ἢ 

ἰῃῆς 7Ζ:ρμαρες Ῥ]αἴο ἰδ 65 [δὶ (6 δ ΠΣ 
αηΐνεῖβα ͵ἰβ [π6 56] ενοϊυ!οη οὗ ἀρϑοϊαῖα 
πιο] ροηος, ΓΟ ἢ 15 [Ὧ6 βδηὴ6 85 8050- 
Ιαϊς ροοᾶ, ΤὨΪΐβ 5 ἀἰβεγοπδίοα ἰηΐο 
βηΐΐα ἱπιο]Πρθηοςβ, βαρ] θοῖ, [ὨγουρὮ {δ Ὶν 
Ἰπϊϊαϊΐοα, ἰο 186 οοπάϊτίοης οὗ 5Ρ806 

δηᾶ ἔπη. Θθηβὶῦ]ε ρεσοερίϊοῃβ ἃσὸ [88 

Βηΐΐο ἱπίθ ΘΟ 5 ρρσθμθηβίοῃ, νι ΐη [656 
οοπάαϊιίουβ, οὗ ἴμ6 δα 85 δχίϑιϊηρ ἰῃ 
ΔΌΞοΟΙπία ᾿ῃιο]Προῆοθ. ΤὨυβ ἴΠ6 ΡεσοοΡ- 
ἄοῃ 5 ἴῃς ἰάεα, ἃ5 δχιβίρ ὑηάοσ ἴδ 6 

οἴοττη οὗ 5ϑρᾶςθ. Τδεγείοσε ἴῃς 146, ψ μι ἢ 

15 8 ἔοσιῃ οἵ ἴῃ σοοάᾶ, 15 (Π6 σαιιδα οὗ [86 

Ῥοιοθρίίοπ᾽β εχίβίαμοα : [μὲ 15, 8ἃ5 85 
βαιά δῆονθ, ἴε ἀγαθὸν 5 ἴπε υἱτηδίς 

αἰτία οὗ δ. {πἰηρ. Βυΐ ΟὨΪΥ ἴῃς ἢγϑί- 
Ὀερίπηίΐηρβ οὗ [115 ΤΠΘΌΤΥ ἅγὰ ἴο Ὀ6 ἔουηὰ 
ἴῃ ἰῃς άσεαο. 

98 Β--ο9 ἢ, ὦ. χὶν,. ΒΓΕ ψὰ85. Βῖ5 
ἀἰβαρροϊπίμθης θη δ6 ἰουπμᾶ [δαὶ 
Αμαχαρόσαβ ἀἰά οὶ ΓΟΔΠῪ 1.56 τη 85 ἃ 

οδιι56, Ὀαΐ δοοουπίοα ἔοΥ ῥβεποιηθηᾶ ὉΥ͂ 
[86 ΔΡΘΏΟΥ͂ οὗ ΠΙΟΓΟΙΥ ΡὨγ51.4] ἔοτοοβ. Ἐχ- 

ΔΟΙΪΥ βίαν νου Ὀς [86 οσοπάπςοϊ οὗ οῃ6 
ψ}ο, αδἴοσ βαγίηρ ἴμδὶ ϑοκγαῖθβ δοίβά ἮΥ͂ 
1πί6 Πσθῆςθ, 5μου ἃ πλαϊηίαίη (παῖ Β6 56ἱ 
[Ππογὰ ἴῃ ῥγίβοῃ δου 6 δά σττ50165 

Δηα 5 ΠΟ Ὴ 5 δα Ἰοἰηΐβ ψ ΙΟὮ ΘθὈ] ἃ Ὠΐτὴ 
ἴο ἄο 50; ἰπϑίεδα οἵ δϑβϑιρυιίηρσ (μῃ6 σεαὶ 

οδπ56, [μὲ 6 πουρὶὶ ἰτ τῖρδξ ἴο βυιρταὶΐ 
ἴο {δε ἡπάρτηοηϊ οὗ [δε Αἰεηΐδη ῬθορΪβ. 
50 ΔΓ 845 815 ὈΟΠ65 Δηα τηϊ80165 Δσα Ὁοη- 
οοπιοά, μα ταὶρηϊ δᾶνα Ὀδεα αἱ Μερατα ὈΥ͂ 

(815 ἔπιε; ΟὨΪΥ ΒῈ ᾿ἸΒβουρῆῖ 1 Ὠϊ5 ἀν ἴο 

Τοιηδίῃ. ΤῸ 08]] 5 ἢ [Πϊηρϑ οδι1565 15 ΤΟ]ΪγΥ; 
ΑἸ ΠουρὮ [Β6Ὺ ΤΩΔΥ Ὀς ἰοττηςδα ᾿ηβιγατηθηΐβ 
σου! νοι [86 οαιι5ε που]ὰ ποῖ ῥσο- 
ἄυςε 115 εθεοῖ. Βυῖ 7υδὶ [ἢ15 σοηδικίοη οὗ 

οᾶυβε δηᾶ ἱῃβίπιπηθπὶ 5 τηδάθ ὈΥ ἰμοβα 
ἯΠΟ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ νοσυίθβχ Οὐ 5οῦλα οἴμεσ ρῇῆγ- 
βἷοδὶ ἔοσοβ 15 δὶ Κεαρβ ἴδ ϑδυίἢ ἰπ ἰδ 6 

οοηΐγο, ἰπϑίεδα οὗ ἴῃς ἔσπ6 οδυβ6, [Παἱ 1 15 

Ῥεβὲ ἔοσ 1 ἴο ΡῈ ἴβεσε. Αβροιῦῖΐ (5 5ι:- 

ῬΙΈΙΩΘ οϑιι86, (Π6 σοοά, ϑοκτγαίεβ σου 
οἰδάϊν μᾶνα ᾿οασγηΐ, οοι]Ἱὰ 6 Βανο Ἰουπηᾶ ἃ 

ἴΘΔΟΒΘΥ: 85 ἰΐ 15 6 γγὰβ ΟὈ]Πρ θά ἴο οοηίθῃς 
Ὦ]Πλ561} ψ τ [.6 βεσοπά Ὀδ6ϑι τηοϊ μοά, 

8. ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος] “τοι 

Ὑγμαὶ ἃ μεῖρῃΐ οὗ Βορὲ γγὰϑ 1 μυτ]θα ἄονσ, 

ΏΘΩ 1 ψεηΐ οἡ Ὑ](Π ΤΩΥ τεδάϊηρ ἀπά εανν 
ἃ τηδῇ [Πα τηδᾶξ 0 τι156ὲ οἵ τοϊηά᾽, Ἡείη- 
ἀογἔίακεβ ἄνδρα-Ξ τὸν ἄνδρα : Ὀαϊ ἴῃς ἀῦονο 
Το Πἀουϊηρ 5θοση5 Ὀσείοσα 6. ΤῊῇΘ τηείδ- 

Ῥδοσ ἰπῃ φχόμην φερόμενος 5 ΞΌΤΕΙΥ [Δ]]1ηρ 

ἴτοσω ἃ Βεῖρῃιῖ; τοί, ἃ5 αρῃογ 85 ἰΐ, 

"βἰΔΙ Ωρ ἰτοῦὰ στοαὶ ΒΟρΘ, 1 γγαὰβ 561] Ὡρ 
ΔΙοηρ᾽: ἃ τηοβῖ ἔδξερ]8 βαυγίηρ. Τῇδ 5816 
οὔδυρα 15 Ὀσουρηι ἀραίηβί ΑΠΑΧΑΡΌσαΒ ὈΥ 

Αὐβίοια, »εαῤῥι 1 ἷν 9855 18. ᾿Αναξα- 

9---2 
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μενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν νῷ 
οὐδὲν χρώμενον [οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν 
τὼ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα Ο 
πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονθέναι ὥσπερ 
ἂν εἴ τις λέγων ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει νῷ πράττει, 
κἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι 

[οὶ Ἀ Ἁ δι ἴον 4 , ’ ᾽ ’ πρῶτον μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάθημαι, ὅτι σὐγκειταὶ μουν 
τὸ σῶμα ἐξ ὀστέων καὶ νεύρων, καὶ τὰ μὲν ὀστᾶ ἐστιν στερεὰ καὶ 
διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ Ὁ 
ἀνίεσθαι, περιαμπέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος 
ὃ συνέχει αὐτά" αἰωρουμένων οὖν τῶν ὀστέων ἐν ταῖς αὐτῶν ξυμ- 
βολαῖς χαλῶντα καὶ συντείνοντα τὰ νεῦρα κάἀμπτεσθαί πον ποιεῖ 

» 3 2." [ον , ’ δ 3 οἷόν τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν συγ- 

καμφθεὶς ἐνθάδε κάθημαι' καὶ αὖ περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ὑμῖν ἑτέρας 
τοιαύτας αἰτίας λέγοι, φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα 

ἴον 3 3 δ Η 3 Ἂ 3 μυρία τοιαῦτα αἰτιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληθῶς αἰτίας λέγειν 
ὅτι, ἐπειδὴ ᾿Αθηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ καταψηφίσασθαι, 

διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέδοκται ἐνθάδε καθῆσθαι, καὶ 
δικαιότερον παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσιν᾽ ἐπεὶ 

δ “ 3 φ ἃ. [οὶ Α οὶ “ 3 Ὁ Δ 

νὴ τὸν κύνα, ὡς ἐγῴμαι, πάλαι ἂν ταῦτα τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ ἢ 

γόρας τε γὰρ μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς 
τὴν κοσμοποιίαν, καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν᾽ 

αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, 

ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν 

γιγνομένων ἢ νοῦν: σοτίραγε Ζατυς 967 Β, Ο. 

ΘΟΊΔΩ2Ζ Ὀγδοϊτοίς καὶ Ῥεΐίοσε ἀναγιγνώσκων, 
Ῥαΐ [815 οδι.565 ἃ ὨδΙΘ ἢ οΟ]]Ἰβίοη Ὀρίνθθη 

[6 ἔνο ργΈς! Ϊ65. 
2. οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον)] 1 

σοηοα ΜΠῸ ΜΡ 76οἴζϑοη ἰῃ τορατάϊηρ 
656 ψογᾶς 85 8 υπτησδηΐϊηρ ᾿ΠἰΟΓΡΟΪΔ- 

ἄοη. Τῆδ 5016 σοπιρ]αἰπὶ Ρ]δίο [85 ἃ- 

ραϊηβδί ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ 15 [μδΐ ἢδ πηδᾶδ ΠΟ 0.88 
οἵ νοῦς: ναί [6 ἅτε [Π656 αἰτίαι [μαἱ ΒΕ 
οὐφσῃΐ ἴο μανε ἰπίτοάιποοαΡ ε οδῃποὶ 
πηἀοχοίαηα 1 ἃ5 Ἔχρ  απδίουυ οὗ τῷ μὲν νῷ 
οὐδὲν χρώμενον, “τολϊκίηρ ὯΟ πξ6 οὗ τη, 

(παῖ 15 41] ορὶηρ ἢΟ τα] (ΡΥ ΏΔΙΥ) οαὐι565᾽, 
(1) Ὀεοδῦβα ἴπ6 ἀϊδποιίου Ῥεΐννεεῃ ῥτί- 
ΤΏΔΙΥ Δηα 5ΘΟΟΠΟΔΙΥ οαι565 Ὧδ5 ποί γεῖ 
ὈΘΘῺ τη866, 50 (δαὶ ἃ τεΐδγθηοα ἴο ἐΐ ψουἹά 

6 υπίηϊς61]}1σ]0]6, (2) [86 ΡΪυγαὶ 15 ἔδίδ] ἴο 

ΒΌΘΒ ἃ τεηἀογίηρ ; [Π6γῸ 15 Ὀὰΐ ομς τϑᾶὶ 
οϑι156, (δὲ 5 γοῖς. 

9. διαφνὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλλήλων] 
“]οἱπίβ ἴο βερασαίε ἴβθγὰ οὔδ ἔγοτῃ δῃοίποσ᾽, 

δΔη4 50 τοηδοσ (ἢ Π1π|ῦὸ5 ἤδσχιρθ]θ. διαφνὴ 

δηᾶ ἄρθρον τερατὰ (86 Ἰοἰηῖϑ ἔζοτη ορροβὶΐε 
Ροϊηΐβ οὗ νἱενν ; (ἢ ούτε 85 Ὀγεακὶηρ 
ἴλε σοπεηυ οὗ τΏ6 Ῥοῃθ5, ἴΠ6 Ἰδοῦ 85 
Κηϊείησ ἴδ ἔγασλς [ορϑί μου. 

γεῦρα Πεῖε, 85 δἰνγαὺβ ἰῃ ΡΪδῖο, 
ΤΩΘΔῊ 5126 }}5 ΟΥ̓́ΤΩ150165, ποῖ ποῖνθ5, Οὗ 

[86 ποῖνεβ 6 βαᾶά Ὡο Κηον]οάρα. (Οἱ. 
Ζ,ρε δ: 4 Ὁ. 

19. ἣν ἄν κελεύσωσιν] Η ἸἸΞΟΒῖρ τηοβί 
ἘΠΏΘΟΘΒΒΔΙΙΪΥ Ὀγδοῖκοίβ [π656 ψογάβ. [ἰ ἰ5 
{πι6 ἴμοσα 15 ΠΟΥ͂ η0 ἀουδέ ψῇδὶ ἴΠ6 ββη- 
ἴδῃσα 15; Ὀμῖ ϑοκγαῖεθβ Ἔχρσθββαβ ἴῃ ζϑπογαὶ 
ἴθγπβ ἰἢδὶ 6 ἀδθαπηβ 1 Ὀαβί ἴο βδιιθτωῖ ἴο 

ΜΏΔΙΘΥΟΙ ΙΏΔῪ Ὅς (86 Ἰυάρτηξηί οὗ (ἢς 

ΑἰΒοηΐδη5 : οοραγα ἥντιν ἂν τάττῃ θεῖον. 
20. πάλαι ἂν ταῦτα] Τῆς Ῥοπο5 δηά 

ΤΑΊ5Ο]65 οδηηοΐ Ὅς (δ6 οδι5ε; ἴοσ (Π6Ὺ 
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περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἰ 
μὴ δικαιότερον ᾧμην καὶ κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ 
ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην ἥντιν᾽ ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια 
μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνευ τοῦ 
τὰ τοιαῦτα ἔχειν, καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν 5 
οἷός τ᾽ ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, ἀληθῆ ἂν λέγοι ὡς μέντοι διὰ 

Β ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ, καὶ ταῦτα νῷ πράττων, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελ- 
τέστου αἱρέσει, πολλὴ καὶ μακρὰ ῥᾳθυμία ἂν εἴη τοῦ λόγου. [{τὸ γὰρ 
μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ὅτι ἄλλο μέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, 
ἄλλο δὲ ἐκεῖνο ἄνευ οὗ τὸ αἴτιον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη αἴτιον" ὃ δή μοι φαί- 
νονταῦ ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότει, ἀλλοτρίῳ ὀνόματι 
προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις 

-- 

μ΄ ο 

νου] Πᾶνα δοίεα ἰῇ ἃ ῥγβοίβε! Υ ὁρροβὶϊε 
ΜΑΥ δ;δά «ἃ ἀϊβετγτοηϊ δόξα τοῦ βελτίστου 
Ρτοτηρίεβαά (δε. 

1. ὑπὸ δόξης φερόμενα] Ρτοΐ. αεἀ ες 
᾿ΌΒΕΥ τευλασῖκβ ἐπι 1 15 δόξα ποΐ ἐπιστήμη 

τοῦ βελτίστου (μαὶ οου]Ἱὰ ὑτρὲ Θοκτγαῖεβ ἴὸ 
Θβ0ΆΡ6. 

3. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα] (. 
ΤΊ»ια 5 46 0 ταῦτ' οὖν πάντ᾽ ἔστι τῶν 
ξυναιτίων οἷς θεὸς ὑπηρετοῦσι χρῆται τὴν 

τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελῶν" 
δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὐ ξυναίτια 

ἀλλ᾽ αἴτια εἶναι τῶν πάντων, ψύχοντα καὶ 
θερμαίνοντα πηγνύντα τε καὶ διαχέοντα καὶ 

ὅσα τοιαῦτα ἀπεργαζόμενα. λόγον δὰ οὐ- 
δένα οὐδὲ νοῦν εἰς οὐδὲν δυνατὰ ἔχειν ἐστί, 
ῬΥΘΒΘΠΓΥ 6 αἸΒΕΏρτ 5065 [Π656 ἔνγο Ο1845565 
85 πρῶται δῃᾷ δεύτεραι αἰτίαι. ΤῊ 468 ἴα 

58 γ5 τὰ μὲν οὖν ὀμμάτων ξυμμεταίτια πρὸς 
τὸ ἔχειν τὴν δύναμιν, ἣν νῦν εἴληχεν, εἰρήσ- 

θω" τὸ δὲ μέγιστον αὐτῶν εἰς ὠφέλειαν 

ἔργον, δὶ ὃ θεὸς αὔθ᾽ ἡμῖν δεδώρηται, μετὰ 

τοῦτο λεκτέον. 

7. καὶ ταῦτα νῷ πράττων] 50 5΄.ῃΔη2 
αῆεν Ηεϊπάοτέ, Τῇ τηβ85. βᾶνθ πράττω, 
ὙΒΙΟΒ τλδΥ Ὀ6 ἴδ τοηἀογοά : “ἴο 540 (Βαϊ 

1 ἰ5 θδοδῦυβα οὗ ἴπ686 (δι 1 ἀο ψ αὶ 1 ἄο, 

δια δἱ (}6 βδῃγδ ἔπ ἴπαὶ 1 ἀο 11 ὉΥ 1π- 
(6 ]ΠΙρέποσ, 15 Δ} ΘΧΙΤΘΙΛΘΙΥ 5] ΟΥΘΏΪΥ τηοάθ 
οὗ βρεακίηρ᾽ : 1.6. ἴο αββοσί 1] Δ ΘΟΙΒΙῪ 

[δαὶ ϑοϊκγαΐθβ δοῖς ἴἢπ8 θεοδῦβε οὗ [656 
5Ὲ 5: ἾΑΥΎ οδιι565 δηα 4150 [Ὠγουρ ἱπ|61]}- 
δθΏςΕ6, 5 ἃ ΥΕΙΥ οοηδιδοά 5Βἰδίθηθης. Βαΐ 

τπουρἢ (86 τη5, γϑδάϊηρ σδὴ Ὀς ἀείεηδεά, 

Ι (ππἰκ ἰὸ ρσορϑῦ]ς (δὲ Ηεἰπἀουβ πρὶ 
ΔῊ 5:}10]6 οσωθη δίου τοϑίοσεϑ ψῃδὶ ΡΙαίο 
στοίο. Ζ. δηά 81. βανε ταύτῃ νῷ πράττω. 

8. τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι) ΤῊΣ οοη- 
βιιοίίου 15 οἰ ΠΟΥ δὴ δηδοο [ΠΟ] ΟΥ δ 

ἰηραϊσηδηὶς δροβίορεϑίβ.Ό Οὐ, ,δγρφοῦίη72 

177 Ο τὸ οὖν τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν 
σπουδὴν ποιήσασθαι, Ἔρωτα δὲ μηδένα πω 

ἀνθρώπων τετολμηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν 
ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ᾽ οὕτως ἠμέληται 
τοσοῦτος θεός; ΘΙτΟΙΪΑΥΪΥ Χο. »ιθη2. 1 ἦν 

[22 Ὁ ᾿ἰ 5. ΥγΕδΩΡΔΟῦ συρροβίβ τὸ δ᾽ 
ἄρ᾽ ἣν μὴ διελέσθαι, ΜἘΪΟὮ ἰ5 ποδί; Ὀπὶ π0 

οὔ δΔηΡρΘ 15 ῃδεαςά. 
10. ὃ δή μοι φαίνονται] “(15 15 ψῇῆδί 

[86γ 56επὶ ἰο τὲ ἴο Ὀ6 Βαμα] ϊηρσ ὈΠΠάΪγ, 
85 1 ἴῃ ἰδ ἀατῖκ᾽. δ-ε:τὸ ξυναίτιον. ἀλλο- 

τρίῳ ὀνόματι, ἰΠ6γ 08]1 1ἰ ὈΥ ἃ πᾶτης ψ ΕΟ Β 
ἄοες ποῖ Ῥεϊοηρ ἰο ἰΐ, ἴ.6. αἴτιον. ΤὨ6 

τοδαϊηρ ὄμματι 15 φυϊία ουαΐ οὗ ῥ͵δοε. 
12. ὁ μέν τις δίνην] Ετηρεάοκ]εβ οου- 

οοἰνοά (δ φαγί ἴο Ὀκ ἱκερί ἴῃ 115 ρἷδες ὈΥ͂ 
(δες ταρίᾷ τοίδίίοη οὗ [86 ὑηῖνοσβα, 88, 
ΜΏΘΩ ἃ ΟΡ οὗ ναΐεσ ἰ5 ψῃϊγ]οα ΘΠ] 

τουῃά, ἴῃς σγαίεσ 15 τεϊδηδᾶ ἴῃ [ῃ6 οὔρ; 
80 Αὐϊβίοι]β Ὄχρ δίῃβ, σἷδ αφίο 11 Χὶ 2058 
τό, οἱ δ᾽ ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, τὴν τοῦ οὐρα- 

νοῦ φορὰν κύκλῳ περιθέουσαν καὶ θᾶττον 
φερομένην τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν, καθά- 

περ τὸ ἐν τοῖς κνάθοις ὕδωρ" καὶ γὰρ τοῦτο 
κύκλῳ τοῦ κυάθου φερομένου πολλάκις κάτω 

τοῦ χαλκοῦ γινόμενον ὅμως οὐ φέρεται κάτω 
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δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν 
γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει" 
τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν Ο 
κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν 

5. ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου "Ατλαντα ἄν ποτε ἰσχυρότερον καὶ 
ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα συνέχοντα ἐξευρεῖν καὶ ὡς 
ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ συνέχειν οὐδὲν οἴονται. 
ἐγὼ μὲν οὖν τῆς τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μαθητὴς ὁτουοῦν 
ἥδιστ᾽ ἂν γενοίμην ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς 

1ο εὑρεῖν οὔτε παρ᾽ ἄλλου μαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν Ὁ 

πεφυκὸς φέρεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 

ΑἸΑΧΑΡΌΓΑΒ ἴοο βυρροβαά ἃ περιχώρησιξ, 
ἴῃ ογάδσ (ο εβθθοῖ [86 βερασγαίίΐοῃ οὗ [86 

ὁμοιομερῆ; Ὀυΐ μα ἀϊὰ ποῖ {1}1Ζ6 1 ἴο 

βίθδαυ [ἢς βδασί. 

1. ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 5ῃουϊὰ 6 σοῃ- 
προῖρά ψΙ μένειν. 

4. ὁ δὲ ὥσπερ-καρδόπῳ] “Δηοίπετ 5εἰ8 
[8 ἱῦ 88 ἃ Ὀ8515 οὗ βῃρροσίὶ Ῥεπεδίῃ ἴδ 6 
εδγίι, νν Βἰ οἢ 15 πὸ ἃ δέ ηθδαϊησ- τουρῃ". 
ΤῊϊ5 νίενν 15 διισρυϊεὰ Ὁ Αὐϑίοις ἴὸ 
Απαχίτηθηθθ, ΑηΔΧΑρΡΌΤΑβ, δπα ΤΠ απο κυ - 
ἰοβ; οὗ, εἶδ εαεφίο τὶ χὶϊὶ 2040 13. ᾿Αναξι- 
μένης δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ 
πλάτος αἴτιον εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν. 
οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ' ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα 
τὸν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχον- 

τα τῶν σωμάτων ποιεῖν. ΤΒαί 19 ἴο 587, 

[86 φασί ἄοσϑ ποῖ 51η1ς ἰῃ [ἢ 6 οοδδὴ οὗ αἰἷζ, 

Ὀαΐ τεϑίβ Ὁροὴ ἴδε βυτίδος {1 ἃ 114, 
8. τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα] 

Α5 Ηεἰμαοτγί βᾶγ5, [Ὡς ψοσάς τηυβὶ Ὀ6 σου- 
βίο τὴν δὲ δύναμιν τοῦ οὕτως νῦν αὐτὰ 
κεῖσθαι ὡς οἷόν τε βέλτιστα τεθῆναι. ΤΏΞς 
ἀϊδιϊποιξοη θοίτνθθη τεθῆναι δηα νῦν κεῖσθαι 

5ῃου]α Ὀε ποιἰοθά : “45 1ϊ νγὰϑ Ὀεβὶ ἔοσ ἴμϑτῃ 
ἴο Ὀ6 υἱδοθᾶ ὈΥ τωϊῃάᾶ, 80 ΠΟῪ 816 ὩΟῪ 
βἰτυδίε᾽΄. τ 

5. τούτου] 1.6. τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα 

κεῖσθαι. ΤΟΥ [δτηἰς ἰδδί ἴῃ [πεῖς ῬΌτοΪΥ 

ῬΠγϑίοδὶ [Πθοσῖθϑ ΓΠΟΥ͂ οδὴ πᾶ δὴ ΑἹ]85, 
ἷ. 6. ἃ βυβϑίθῃι ἰο ἜἘχρ  δἰη (Π6 πη νοσθθ, ΤΟΓῈ 
Ῥοίεηϊ ἴβδη (ῃς ἔμπα] οδιϑα τ βῖοἢ ϑοῖσαῖθϑ 
Ῥοπευϊαῖοϑ. 

7. τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον] “[Πε σοοά ἀπά 
[86 Ὀϊπάϊηρσ᾽. ὙΠΕΙΘ 5 ἃ ΟΪΑΥ οὐ ἴδε 

ἀουθ]ςα βθῆβα οὗ δέον : οἷ. Ογαξζγίωμς 418 Ε 
ἀγαθοῦ γὰρ ἰδέα οὗσα τὸ δέον φαίνεται 

δεσμὸς εἶναι καὶ κώλυμα φορᾶς. ΑἹ] [ἢ 15 
οὐ σις οὗ ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΞ ἰ5 ἃ ὑγορδϑάσδαξίς 

ἰο ἴδε [464] ἴἤθοῖγ. ΤἘδ τηδΐη ἔδυ]: οὗ 
Αμδχαρόσαβ 15 (δαί “δὲ ροοά᾽ ἰ5 ποῖ ἴδε 
ἱὕγηδία οδῦδα ἴῃ Ἀ5 βγβίθια. Ρ]δίο βὰρ- 

Ὁ1165 Εἷς ἀεέεοϊ5 (Ἰη ἴδ δ εῤωδῥε Βτοὶ ἀπά 
5{1}} τῆοτε ἴῃ [86 ἰαίεσ ἀϊδ]οραθ5) (1) ὉΥῪ 
τηδκίηρ τὸ ἀγαθὸν [ῃε Ὀτἰποίρε οἵ 81] οχ- 
ἰδίθῃςα, 50 (δαί 5 ἢ [Ὠἰπρ' ΤΟ ΠΥ οχίβίς ἴῃ 
Ρτοροχίίοῃ 85 ἴἴ ἰβ ρεσίοοῖ ; (2) ἴῃ ἰμδὶ 
νοῦς, ἰπίεδα οὗ Ὀεΐηρ' ἃ τῊΘΓΟΪΎ Θχίθσηδὶ 
τηοϊδνα ῬοΟνΕσ, 15 δοίιδ!ν [86 υηΐνογβα: 

σδυβδοῃ 15 υ] απηδίο!υ : θη  γ. 
9. ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην] ϑοἰκγαίε5 

ΒΟΙΘ ΘΧΡΙΕΒΒΙΥ σοπίδβϑαβ ἰδαὲ δ6 μδ5 ποῖ 

διοοοοάρα ἴῃ ἰγδοίησ [86 ρεησβὶβ οὗ [86 
πηΐνοῦθε ἴο ἴδ 1ὅ64 οὗ ἴδε ρσοοά : δπὰ 1ἰ 

15 τηοϑὲ ἱτπηρογίδηϊς ἴο Ὅθασ ἴῃ ταϊηᾶ δαὶ 
Ὑδἱ Ο]ΠΟΥ 5 15. ΟἿἹΥ ἃ ἀδϑοσρέίοη οὗ ἴῃς 
δεύτερος πλοῦς. πῃ [86 Δεῤ«όἠἼἐε ῬΊαῖο 5 
ὈοΪάον δηά βείβ [οστἢ πᾶσ ἃ ϑἰτα τἀ6 
[86 τοϊαϊίοῃυῃ Ὀεΐνγεθῃ ἴῃς ἀγαθὸν δῃᾷ [6 

1464] δηᾶ τηδίοσίαϊ νγου]β; θὰΐ ποῖ ὑ)ηῈ}]} 
[6 δλέἠοδις δια Θϑρθοὶδ ΠΥ Ὠ15 ογονγηΐηρ 
δΔο ονοηθηΐ, [6 7 γραφές, ἄοεθβ. ἢξς αἱ- 

[ορὶ Κ1]}Υ ἰο ἐχρουπάᾶ [86 ΞΌΡΓΤΕΙΏΔΟΥ οὗ 
[δε αὐτὸ ἀγαθόν. 

10. τὸν δεύτερον πλοῦν] 1. 6. [86 ποχὶ 
Ῥεβδί οοῦτβθ. Τδα οτἱρίῃ οὗ [15 ργονεῦῦ 
δ Βῆονσῃ ὈΥ͂ ἃ ρΡαϑϑᾶρε οὗ Μεηδηᾶοσ ψ οἷ 
νάρπεσ. αποίεβ : ὁ δεύτερος πλοῦς ἐστὶ 
δήπου λεγόμενος, ὧν ἀποτύχῃ τις πρῶτον 

ἐν κώπαισι πλεῖν. Ἡεϊπάοτχῇ αυοῖεβ Επι5- 
ἰαἰἷπ8 : δεύτερος πλοῦς λέγεται, ὅτε ἀπο- 
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ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν ἦ πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, 
ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, ὦ Κέβης; ὝὙπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, ὡς 
βούλομαι. 

ΧΙΥΙΠ. ἜἜδοξε τοίνυν μοι, ἦ δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπεί- 
ΓΝ [ω [.. 3 [α] λῚ ’ Ψ 4 , 

ρηκα τὰ ὄντα σκοπών, δεῖν εὐλαβηθῆναι, μὴ πάθοιμι ὅπερ οἱ τὸν 
᾿ , Ν ᾿ , ᾿ ; ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι διαφθείρονται γάρ 

που ἔνιοι τὰ ὄμματα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινε τοιούτῳ σκοπῶνται 
Ἑ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοήθην, καὶ ἔδεισα, μὴ 

παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων πρὸς τὰ πράγματα 
τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν. 
4 ᾿ [οἱ 9 ἢ ’ 3 4 ’ ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις 

τυχών τις οὐρίου κώπαι5 πλέῃ κατὰ Παυ- 

σανίαν. ῬΊαϊο 1565 ἴἃ δραΐῃ, δος 

3000, δ λεοδως το 6. Ο(οπιραῖα Ατὐβίοι]α 
Νά. ΖΦ Ά. τί ἰχ 4 ἐπεὶ οὖν τοῦ μέσον τυχεῖν 
ἄκρως χαλεπόν, κατὰ τὸν δεύτερον, φασί, 
πλοῦν τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν. 
ΑΙ5ο 2οἠλίες ται ν ἢ] 6 (Θαβθιι}}]) τ284Ὁ 10. 

99 Ὁ---Ι00 Α,, Ζ. ΧΙν1. 5΄ηοθ ἴΏ 6, σοη- 
[ἴηιι65 ϑοκγαίαεβ, 1 αν Ὀθθῃ ἕοϊοθα ἰο 

Δραηᾶου ἰδ βϑδσοῦ ἴοσ [6 ἰστὰ6 οδι56, 

δηά ἐξασίηρ [ε5ῖ, 45 ἴῃοβθ 7.0 ΣΑΒὮΪΥ ἰδ ἶκα 

Οὐβασνδίουβ ΟΥ̓ σαζίηρ οἡ [86 51} ΒἾτ- 

561, ἰποιθδά οὗ μἷβ τεϑοϊου ἰῃ [86 νγαΐοσ, 

16 Ὀογοῖς οὗ ἐμεὶνς ον ν᾽ βίου, ΤΩ 500] 

δου ἃ Ὀ6 ὈΠπηδορα ἴὰ τἴὴ6 δηάοανουσ ἴο. 

ῬοΒοὶά ἰταϊ Ἀούβοῖξ, 1 Ῥεϊδουρηῖ τὴὰ οὗ 
σομίοι ρ]διϊηρ ΠΟΙ ἱτηαρα, ὉῚ ποῖ 1 
τθδῃ ἀαβηΣ ]0η5 ΟΥ ποίΐοῃβ.Ό Απά γεί 
115 ΟΟΙΏΡΔΙΒΟΩ ἰδ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ [ΔΓ : (ῸΣ 6 
τηδἱ ἱπνεκισαϊα5 ἔγα ἢ ἴῃ ποθ 5 οαγίδίη]ῦ 
ἄοεβ ποῖ 866 ῸΥ ἴῃ ἃ 5:6 ΤΔΟΥΟ 
(δῇ 6 Ο Οὔδοσψαϑ βθῃβὶθ]Ὲ οΟὈ͵δοίβ. 
ΑΠΥμΟΝ (5 τᾶ [ἢ6 οουγθα 1 ἰοοϊΐς: 
αϑϑυσηΐηρ (λ6 Ῥεβὶ ἀεδηϊίοη 1 οου]ᾶ ἔοστη, 
1 τερατὰ Ὑδδΐίονοσ ἄρτοοβ ψἱ Δ ἰπαὶ 85 
ἴτις, δηδ ψδδίονεσ ἄοεβ οί 1 τοϊθοὶ 85 
[4156. 1 11} ρσυθϑθηιν Ἔχρ δὶ σὰν ταεϊ οᾶ 
ΤΏΟΥΘ ΟἰΘδΥγ. 

τόσα [86 ἰογεροίπρ δηδὶγϑὶβ 1 Ψ1}} ὈῈ 
566 (δὶ ΤΩ ἰηἰογργοίϊδιίοῃ οὗ [815 6χ- 
ἰγελοὶν ἀἰβος ραβθαρα ἀἰθετθ στ] Εν 
ἔτοτὰ (δαὶ οὗ οἴδογ δἀϊΐζοσβι ΜΥ οδ]θοϊοῃβ 

ἴἰο ποῖ νἱοννβ ἀμ ἀείεδηςε οὗ γ ον 
111 Ὀς ουηὰ ἴῃ Δρρεπάϊχ 11, 85 τοαυϊσίηρ 

ἴοο πιιοῖ 5ρδο6 ἴῸΥ ἃ ποΐβ. 

5. τὰ ὄντα] τοι] 168᾿; 1.6. ἔποτῃ 
ῬΙαίοβ ροϊηΐ οὗ νἱον (6 ἔπιθ οδιι568, 

τἀγαθὸν καὶ δέον. 

8. τὴν εἰκόνα αὐτοῦ] ((. Κεῤκόῥϊῥ 
διό Α. 

9. τὴν ψυχὴν τυφλωθείην͵)] (οι- 
Ῥᾶτα ἰῃ6 τηϑίδρδου ἱπ αἰῥηόίὲς 527 Ὁ τὸ 
δ᾽ ἐστὶν οὐ πάνν φαῦλον, ἀλλὰ χαλεπὸν 

πιστεῦσαι, ὅτι ἐν τούτοις τοῖς μαθήμασιν 

ἑκάστου ὄργανόν τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεταί τε 
καὶ ἀναζωπυρεῖται ἀπολλύμενον καὶ τυ- 
φλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, 
κρεῖττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὀμμάτων μό- 

νῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾶται. 

πρὸς τὰ πράγματα] 1.6. ἴ!6 ἰάδδ9 
(ποιυβοῖνες.Ό ΟἋἱ,. 66 ἢ αὐτῇ τῇ ψνχῇ 
θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα. ΤὨΘ ἰάξδδα 15 
ςΔ]]1οἀ πρᾶγμα ἴῃ νἱτίας οὗ [86 Δ  Πεβὶϑ 
Ὀεΐψεοῃ “ἰπἱηρσ᾽ δηὰ “βῃδάον᾽. 

1Ίο. ἑκάστῃ τῶν αἰσθέσεων] ΤῊ ἰ5 
οὗ οοὔτδα τϑίδροσοδὶ, {κὸ βλέπων, Ξ- 

ψ 411 [6 Ρονεῖβ οὗ [Ὡς βοὺῦ]. Βυὶ νὴ 
ταβϑρεοί ἰο (15 οἰδιιϑα 566 Δρρεῃηάίχ 11 ομό 
3". | 

11. εἷς τοὺς λόγον] ΤὮΕ τηεδπίηρ οὗ 
[15 οδὰ 6 ΠΙΠῪ υπάογεοϊοοα ΟὨΪΥ δου ἃ 
ΨΘΙΥ σάτοῆι] εἰυᾶγ οὗ ΦεῤΨΥϊἑε 5ο6---518. 
 ΒεϊΘΗγ μόουγανευ ἴΐ 15 [μῖ5. ΤῊ δοκτζδις 
τοι δοά οὗ ἀεβηϊξίίοι νγα5, ὈΥ ΟΡ 50 
οὗ ἃ Ὡυθοσ οὗ ραγουϊαχβ ΠΟ γα 
ἀεβίσπαῖε ΕΥ̓͂ (μα βαττα Ὡδτηθ, ἴο αβοοσίδίη 
ναὶ δἰυρυΐϊεβ ΟΓΘ ΣΔΈΓΟΙΥ δοοϊἀθηίδὶ ἰῃ 

ναιουβ ρασισ]διθ, δῃᾶὰ ταὶ αΓῈ 68- 

ὅ 
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σι [ω] ᾿Ὶ φ ἤ φ Φ 9 ’ ἤ 

σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν ἀλήθειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάξω τρόπον 
τινὰ οὐκ ἔοικεν οὐ γὰρ πάνν συγχωρῶ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκο- 
πούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰκόσι μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις. 
ἀλλ᾽ οὖν δὴ ταύτῃ γε ὥρμησα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον ὃν 

5ἂν κρίνω ἐρρωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι δοκῇ τούτῳ συμ- 

φωνεῖν, τίθημι ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων τῶν ὄντων, ἃ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. βούλομαι δέ σοι 
, ». ,ὸὯοὯὸι, 9 , . " , 3 ᾿ 

σαφέστερον εἰπεῖν ἃ λέγω' οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ μανθάνειν. Οὐ μὰ 

τὸν Δία, ἔφη ὁ Κέβης, οὐ σφόδρα. 
ΧΙΙ͂Χ, ᾿Αλλ᾽ ἡ δ᾽ ὃς ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεὶ 

56: [141 ἰο [6 οἶδ85 : ἰδ ἴῃ ἀεξηϊηρσ ἃ 
ΒοΥβα ψὸ τηυδὶ ἀἰἰϑ ηρυ δ Ὀδίνγθθῃ [Ποβ6 

αυ8}1{|65 ΒΙΟΝ βοὴθ Ὠοῦβα5 ροββεθβ δηά 
ΟἴΟΙΒ ἄο ποῖ, δπα ἴῃοβα σψἰίουϊ ΒΟ 

[Π6 δηΐγτηδὶ ψουἹα ποῖ θὲ ἃ ἢοῦβε.0 Τἢδ 

ἀοδηϊίοι ἴπυβ ἔογιηθα ἰ5 (ἢ6 λόγος, ἴῃ 6 

οοποθρί ΟΥΓ σοῃοσαὶ ποϊΐΐοη, Νον ἰὴ ἴῃς 
ΘΙ ΟΣ οίαρε οὗ [Π6 1464] [ΠΘΟΣΥ, ΨΥ ΒΘΓΟΥΟΣ 
ἴμοτα ἰβ βίο ἃ λόγος, ἴβοσγε 5 αἷςθο δὴ 
Ιᾶφα, σουτεβροηάϊηρ ἴο ἜΥΕΙΥ ρτοῦρ οὗ 

Ῥαγ οι] ο411.ἃ ὈῪ [ἢ6 βαπι6 παῖὴα (2 - 
2μόδϊῆο βΒοό α). Τῆς ῥηποῖραὶ ἀϊβδγεηοα 

Ὀεΐνεοῃ ἴῃς λόγος δΔηα ἴῃς ἰδέα ἰ5 (1) [86 

λόγος 15 ἃ τηδῃίδὶ σοῃοορί, μανίηρ ΠΟ 6χ- 

ἰϑδίθδῃςς Ὀὰὶ ἴῃ οὔγ {[πουρὩϊΐ ; ἴῃε ἰδέα ἰ5. ἃ 

56 οχιϑυηρ Θβϑθῆσα, ἱπάδρεηάδθηϊ οὗ οὔ 

[βουρῆῖ: (2) (Ὠ6 λόγος ᾿ποϊπἄδ5. 411 [Παὶ 
ψῈ οδὴ αἸβοονοσ δρουΐ [86 οἶδ85 ὉΥ οὗ- 

βοσνδίίοῃ 95 (ὴ6 ἰδέα ᾿Ἰποϊα 465 411 [ῃδὲ (6 τα 

5 ἴο ΡῈ Κῆόνῃ δρουϊ , ὙὨοτζείοσε ἔσοσῃ 

[86 ΡΙαίοηϊς ροϊπὶ οὗ νίενγ (Π6 λόγος ἰ5 
οἷν σοποδρίίοη οὗ ἴῃς ἰδέα, ἴῃ τοβεοιϊίοη 
οὗ Σὲ ἰῃ οὖσ πιϊπᾶ ; ψ ΒΙΟΣ τεβδοϊΐοη ΟὨΪΥ͂ 

᾿ΡΟΥ ΟΕ τεργεβθηίς 1ἴ, ᾿παϑιη ἢ 85 ἱΐ 

15 ἀνε ἔγοϊω δὴ ἱπηροσίεοϊ ΔρΡρσθβθηβίοη 

οὗἩ ρατγέοι]ατα, πο ἐπατηβεῖνεβ ἀγα ΟἿΪΥ 
᾿ηρετίοςι |κοῆθ5565 οὗ ἴῃς ἰῴθα. [Ι͂η 1ἢ]15 
5686 ἰ{ ἰ5 [ῃαϊ ΡΙαίο τερασάβ [86 λόγος 85 
εἰκὼν τοῦ ὄντος. ΤῊΪΒ τηδίζοσ 885 Ῥθθὴ 
ΔΟΙΑΙΥΔΌΪΥ οἰεαγοά ρ ΌΥ Μὲ 780 Κβοη, 

ϑομγμαὶ 97 λέϊοίορν νο]. Χ Ῥ. 132 [0]]. 
566. ἰηἰχοἀποοῃ 8 56. Ὑθοῖα 5 8ῃ ἰη- 

ἰογεβιϊηρ τ56 οἵ λόγος ἰῃ Ζατυς 805 Ὁ, 

Πότε ἰδ6 ΑΒΘ ΐδῃ 585 ὧρ᾽ οὐκ ἄν ἐθέλοις 
περὶ ἕκαστον τρία νοεῖν ;.. ὃν μὲν τὴν οὐσίαν, 

ὃν δὲ τῆς οὐσίας τὸν λόγον, ὃν δὲ τὸ ὄνομα. 

ΤῊΘ ἀρρτοχίτηδίίΐοῃ οὗ οὐσία ἴο [6 Ατίβ- 
ἰοία 18 π 56 η56 15 4180 ὨοίΔ Ὁ ]6, 

Ι. ἴσω! μὲν οὖν] ϑοϊκιταίε5. 5ίορβ ἴο 
συδτά Ὠπηβε] ἀραΐηδί σοῃοραϊησ ἴοο 
ταῦοἢ. ΤῊ λόγοι ἀτα ἱπάδϑα ΟἿΪΥ εἰκόνες, 
Ῥυΐ 50 ἷϑο δα [Π6 56 ῃ51:0]6 ρδυίοι! δ ; 
δΔηα (Π6 Ἰαΐϊζεῦ ἂτὲ ἴῃς 1655 ὑπιβ ΣῪ. 

ΗΞς ἴἤθη ψΟ 56 εῖκ5 ἰσυ(ἢ ἐν τοῖς λόγοις 

ἄοοϑ ποὶ ἀθδ] στ ἰπλαρθϑ ΔΩΥ ΤΊΟΤῈ (ΠΔῊ 

[86 Ρμγείοϊδὶ ψτῆο ἰηνεβραϊεβ ἢδίαγα] 
ΡΒδποίθθηα. ΕῸΓΣ ᾧ ΒΟΡΕ ρῖνε ὡς, ΨΏΙΟΝ 
ΡΟ δρΡ5 βου Ῥὲ τείαϊπθά. 

4. τὸν ἐν τοῖς ἔργοις] ἔργα ἢετα-Ξ 
(6 ρατίϊουϊατθβ.Ό. ὍΤδε ψοσά 5. υϑεᾶ Ὀ6- 
οδυβε οὗ ἰδ ἔδυ δῦ δη Π651]5 τ  λό- 
γοις: ποῖ, 1 {π1ηκ, σι 4 νἱεν οὗ ἀδ6- 

ποίπρ [86 ρΑγιου]αχβ ἃ5 νου οὐ ργοάποιβ 
οὗ (δε ἰάδας ψθηςς [86 ἀεγίνα ἐμ 6]γ οχ- 

ἰβίθῃςε. 
4. ἀλλ᾽ οὖν δή] ᾿Βονενοεῦ [Παΐ τηδῪ Ὀε᾽. 

ϑοκγαῖες ἄοϑϑ ποΐ ὑσοροβε βεσα ἴο ἀβραΐβ 

(ῃς ἴβϑιια σαϊϑϑᾶ ἴῃ [Ὧ6 ργθοθαϊηρ βεηΐθηοβ, 
ὑποθέμενος] ΤῊΣ τηείμοά 15 τόσα ΠΥ 

Θχρ αἰπεᾶ ἰῃ ἰῃ6 ποσί οσβαρίθσ. ἘῸΓΣ εχ- 

ΔΙΏΡΙΕ, ϑοκτγαίεβ ΟΥ̓ Ἔχδτηϊηϊηρ ἃ ὨΌΣΩΌΘΓ 

οὗ ἱπβίδποες οἵ δίκαιον ἔογτηβ ἢἰβ ὑπόθεσις 
85 ἴο (6 παΐυτε οὗ δικακοσύνη. ΤΤὨΪ5 

ὑπόθεσις ἰ5 Ἦΐ8 σοποορέοη οἵ δε αὐτὸ 
δίκαιον. ΤΒΘη Ὧ6 σοϊηρασοβ ὙΠ (ἢ 15 

ὑπόθεσις ρατίίουϊα, δίκαια, ΟΥ ΜΒΔίανΟΓ 
Ρτοΐδϑϑεαβ ἴο Ὀ6 βυοῖ, δηᾶ δάμη οἱ τε)εοῖβ 
ὁδοῦ ἴῃ 850 [ΔΓ 85 ἰἴ ἄρσεεθ ΟΥ αἰβαρτθαβ 

σι} (Π6 ὑπόθεσις, 
100 Β---ΙΟ2 4, ὦ. ΧΙΪχ. ΜΥ τηεϊμοά ἰ5 

ποϊδίηρ ποῦν, Β6 Ῥγοσδϑάβ : ἰξ βίαγίβ ἔγοσῃ 
᾿η6 ἰάφα] (ΠΘΟΙῪ ΨΏΙΟΝ 15 ἔδτα αν ἰο 8; 

100 
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καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι λόγῳ οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. 
ΝΜ ,.Σ “᾿ 3 σ᾿ 3 », Ά ἁ ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐπιδείξασθαι τῆς αἰτίας τὸ εἶδος ὃ 
πεπραγμάτευμαι, καὶ εἶμι πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνα τὰ πολυθρύλητα καὶ 
ἄρχομαι ἀπ᾽ ἐκείνων, ὑποθέμενος εἶναί τι καλὸν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ καὶ 
ἀγαθὸν καὶ μέγα καὶ τἄλλα πάντα' ἃ εἴ μοι δίδως τε καὶ συγ- 

΄-΄ φ δὰ 3. 3 “ Ἁ 3 3 [4 χωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίξω σοι ἐκ τούτων τὴν αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ 
ἀνευρήσειν, ὡς ἀθάνατον ἡ ψυχή. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ “Κέβης, ὡς 
διδόντος σοι οὐκ ἀν φθάνοις περαίνων. Σκόπει δή, ἔφη, τὰ ἑξῆς 
3 2. ᾿ Ἂ 2 μ ’ ἐκείνοις, ἐάν σοι ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί 
ἐστιν ἄλλο καλόν, οὐδὲ δι’ ἂν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διότι μετέχει 

ἐκείνου τοῦ καλοῦ" καὶ πάντα δὴ οὕτως λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ 
συγχωρεῖς; Συγχωρῶ, ἔφη. Οὐ τοίνυν, ἦ δ᾽ ὅς, ἔτι μανθάνω οὐδὲ 
δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς ταύτας γυγνώσκειν" ἀλλ᾽ ἐάν 

Ὁ τίς μοι λέγῃ δι᾿ ὅ τι καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ χρῶμα εὐανθὲς ἔχον ἢ. 
σχῆμα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα χαίρειν ἐῶ, 

’ 4 ΗΕ ψ [ι] οὶ ν ὁ ΨᾺ 3. ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως 
καὶ ἴσως εὐήθως ἔχω παρ᾽ ἐμαντῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ 

σι 

Ιο 

μή ὅ 

δηα ὈΥ͂ τρθδῃβ οὗ (ἷβ [ΠΘΟΙΥ 1 ΒΟΡῈ ἴο 

Ρίονε ἴμ6 5301}}᾽}5 ἱτητηοσία!γ. δϑιασγίηρ 

ἔτοσα ἴῃ ἀϑϑυτηρίίοη ἰῃαὶ [μετα ἀγα ἰᾶθδϑ 
οὗ Ῥεοδαυα] δηᾶ Ἰπ5ὲ δῃμα στοαὶ ἄς., 1 

ΒΙΠΏΡΙΥ αἰῆστη ὑπαὶ 411] ραγίϊουασα ροββαϑθ- 
ἴῃσ ἴμεβε υδ 1165 ρόββθβϑβ ἰβεῖ [Ὠγουρἢ 
[η6 1466, ψΒΕΙΠΕΣ ΌΥ ραγίἰοἱραϊΐοι, ῥσα- 
56Π06, ΟΥ ΠΟΙ ΙΠηΐΟΏ, ΟΥ ΆὨΟΜΕΝΕΙ γοὰ 

ΙΏΔΥ ἀεβης ἴῃ6 σοῃηῃοχῖίοθ. ΑἹ] οἵδμοσ 

οαιδθ65 ἃ16 Ῥεγοηα ΤΥ ΟΟΠΡΓ ΘΠ ΒΊΟὴ ; 

Ι οἸϊηρ᾽ 5ΠΏΡΙΥ ἴο ΤΥ 588 σορὶυ, (μαὲ [ἴῃ 6 
ἰάεα οὔ ες Ὀεδυθ αι] 15 [Ὡ6 οαπ56 οὗἩ θαδυΐγ., 
1 γοῦ δοοορί (815, γοῦ νν1}1]} πον σ σοηβθηΐ 

ἰο 54Υ ἰπαὶΐ οὔβ ᾿ῇδῃ 5 φυθδίθσ ΟΣ 655 
ἴδῃ δηοίῃοσ ΌΥ ἃ ἢοδά, Ὀπὶ ὈΥ͂ στθδίπθϑβ 
ΟΥ̓ 8181] 655 ; ΠΟΥ ἰπδΐ ἴδῃ δΔ16 τῇογε (ἤδη 

εἰσδι Ὀγ το, θαΐ ὈῪ του πάθ6. ΘΙ τ ] ΑΥῪ 
ΘΠ ΟἿ 5 δα ἀδαᾷ ἴο οπΠ6, οΥ ἀϊντἀ64, ἴῃ 6 

οδῦ56 ΜΕΥ ἰΠ6 ἔνγο ᾶἃσα ἔνγο 15 ῃοὶ δα 0 
ΟΥΓ αἰνιδίοη, Ὀπὶ (Π6 1ἄεα οὗ ἀυδ! ιν : 411} 
Οἴου σᾶυ865 γοι σψουα ἰεανα ἰοὸ Ὑ ΒΟΥ 

μοδᾶς ἴδῃ γοῦτβ0. Αραΐῃ ἴξ γοῖ γε α 
ἰογοε ἰο σίνε δὴ δοοουπί οὗ γοὺῦ ἢγ- 

ρΡοϊεβῖβ, γοῦ νου ῥσγοσθθᾶ ἴο ἃ Εἰρθοῦ 

σοῃογα ςδίίου, δηα ἀραΐῃ ἰο δῃο οί Γ ; 85- 
οομαϊηρ {11 γοῦ τεδομο ομα ἴμαΐὶ νγὰ8 
δάδαυδίε : δῃὰ γοὺ νου] ὕενγατε οὗ [8]11ὴρ 

ἰηΐο {μ6 σοηδιδίοηβ οὗ [πουρπί, οὗ νΒΟΝ 
βδη ΡὮΙΙΟΒΟΡΠΟΙΒ δῖ συγ. δῖα 

ἘΠΠΒοϊκγαῖοθ ἱπίοσταρίβ ἴο Ἔχρυθ85 ΒΪ5 δᾶ- 
ταϊσαϊΐϊοῃ οὗ ϑοϊκσγαίεθ᾽ οἰδᾶσ Ἐχροβι ἴοῃ, 

ΤῊΘ ἀρϑμοΐ οὗ [15 σμδρίοσ 15 ἰῃδὲ πη]- 
γεΥβαῖξ Δίοηθς οἂὴ 6 Κπονῃ. ΕῸΣ [δε 
Ρτεβθηΐ ΒόνΈνῈσ [656 ὈΠΙνΟΥβΑΪβ ἃσα ἴῃ 
[ἴδε ἔοππη οὗ λόγοι οΥ ὑποθέσεις, ΨὨΪΟΝ ἃΓΕ6 

ποῖ οὈ]εοίς οὗ νοῦς ρτορεσ. ὌΠ εα ἀϊαϊεςῖο 
ἰ5. τηδᾶς ρεσίεοϊ λόγοι ΜΨ11 Ὀὲ Ἔχομβαηρϑά 
ἴοσ ἰδέαι, ὑποθέσεις ἴοτ ἀρχαί. 

24. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν)], ΑΞ5 
Ἡεἰπάοτχῇ οὔβοενοβ ἐπιχειρῶμ. ἐπιδείξασθαι 

δα5 νἱγίυδ Υῦ ἃ διζατε ἔοσοθ, ψθρος 1 
ἴακεθ [ὴ6 ρΐδοε οἱ ἐπιδειξόμενος,  ὨΪΟΝ 

ψοῦ ]α θῈ ἴῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ οοηβίτυσου. (Οἱ. 
Ζοαείσίμς 180 Ο ὅπερ ἦα ἐρῶν. 

8. οὐκ ἄν φθάνοις] “γοι οαπποί 6 
ἴοο χαΐοϊκ ἰῇ Ῥσχοσεοάϊηρ ἴο {μ6 ἐπα. ΤῊΪ5 
ἷβ Ποῖ Δῃ ὑποοσωσχήοῃ ἰοχτηυἶΐα. (. ,5),,2- 

2οεέμηε 185 Ἑ, Ευτρ. 224. 747. 248, 

ΧΘη, »26771. 11 111} «1. 

13. τὰς σοφὰς ταύτας] ἱ, 6. [ἢ οαι1565 
οὗ [86 Ῥμγϑίοἱβίβ.. 

17. ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ] ΤὨϊΐβ ἰ5 

[86 ρῬᾶβϑϑαρα τοίεσγεα ἴο ὉΥῪ Απϑοίοιῖας ἐς 
Φ:72. εἰ (077. 11 'χ 3325Ὅ0 0, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἱκανὴν 

-. 
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καλὸν ἢ ἡ ἐκείνου τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία εἴτε ὅπῃ 
δὴ καὶ ὅπως [προσγενομένη]}ὔ οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διισχυρίζομαι, ἀλλ᾽ 
ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ γίγνεται καλά. τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσφα- 
λέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίνασθαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτον 
ἐχόμενος ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ 
καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι, ὅτε τῷ καλῷ τὰ καλὰ καλά" ἢ οὐ 
καὶ σοὶ δοκεῖ; Δοκεῖ. Καὶ μεγέθει ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ 
τὰ μείξω μείξω, καὶ σμικρότητι τὰ ἐλάττω ἐλάττω; Ναί. Οὐδὲ 
σὺ ἄρ᾽ ἂν ἀποδέχοιο, εἴ τίς τινα φαίη ὅτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ 

138 [100 

ᾧφήθησαν αἰτίαν εἶναι πρὸς τὸ γίνεσθαι τὴν 
τῶν εἰδῶν φύσιν, ὥσπερ ὁ ἐν τῷ Φαίδωνι 

Σωκράτης᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνος, ἐπιτιμήσας τοῖς 

ἄλλοις ὡς οὐδὲν εἰρηκόσιν, ὑποτίθεται ὡς 
ἔστι τῶν ὄντων τὰ μὲν εἴδη τὰ δὲ μεθεκ- 

τικὰ τῶν εἰδῶν, καὶ ὅτι εἶναι μὲν ἕκαστον 

λέγεται κατὰ τὸ εἶδος, γίνεσθαι δὲ κατὰ 

τὴν μετάληψιν καὶ φθείρεσθαι κατὰ τὴν 
ἀποβολήν" ὥστ᾽ εἰ ταῦτα ἀληθῆ, τὰ εἴδη 
οἴεται ἐξ ἀνάγκης αἴτια εἶναι καὶ γενέσεως 

καὶ φθορᾶς. ΑποΙδοΓ τοΐθσθῃσα ἰβ ἴῃ 774- 
α2λ. τ ἷχ οοιὖ 3. 

1. εἴτε ὅπῃ δὴ καὶ ὅπως [προσγενο- 
μένη] ΤὨϊ5. ρασίϊοὶρ]α προσγενομένη Ἠδ5 
σίνθη τυῦοἢ ἴσοι} ]6 ἴο {μ6 εἀϊίοτβ. νγιί- 
᾿δηρδΟἢ ΡΥΟΡΟΒΕ65 προσαγορευομένη, ΜΈΪΙΟΝ, 

[μοι ρἢ δοοεορίεά ὈΥ (με Ζύποδ φδἀϊίοτδβ, 15 
ΒΑΓΑΙΥ 5αἰἰβίδοϊοι᾽Υ. δϑοῖδηζ δηᾶ οἴμιοσ 

τοοθηΐ οἀϊΐοτς Ὀτδοϊτεὶ εἴτε, ψ ὩΪΟ ἢ 18. Ῥτδ- 

οἰβεὶγ (6 νοσζὰ 1 ββοι]ὰ τηοβὶ Ὑ 5 ἢ ἴο 
Κ6θρ. ΕΟ βύσοὶν Ρίαΐο 15 βιρροϑιίηρ' ΒΟΙῚ6 

αἰϊογηδᾶνα ἰο παρουσία δῃὰ κοινωνία, ποὶ 

ΤΑΘΓΕΙΥ βοός τοῦς οὗ (Ποῖ γ αοχίβίοποα : 
ἸΏΟΥΘΟΥΟΙ προσγενομέγη ΒΘ οὶ ὈΓΟΡΕΙΥ͂ 

ΔΡΡ]εα το ἴῇοβα ὕγο ποῃβ. ἴϑεθεγνγορβ 
προσγενομένου ἰβΒ τοῦς Ὀείζεσ, δῃά 1 

βῃου]α ΡῈ οοπίθηξ ἴο δορί ἱΐ, πὶ {δαὶ 
Μὲ 7Δοκβοῃβ βυρρεοβίοη ἴο οτηἱϊξ προσγε- 

γομένη 5661ὴ8 ἴο ΟΗ͂ΟΥ ἃ Ὀείίοσ βοϊυιίου οὗ 

[86 ΡτοΟΡΪ πὶ, προσγίγνεσθαι 15 ἃ [ἈΤΑῚΠΔΥ 

ὙΟΊα 85 Δρρ]16α ἴο ἰῃε σοπποχίοῃ οὗ ἰ46α9 
δηα Ρμεποσηθηδ: οὗ, Αἤ Ἴῤῥίας »ι:α107. 280 Ὁ, 
202},  Ω»Ρ!ΦΡΙ ἜΣ 153 Ἐ, Πα 15 ἘΞ ρΡΘ οἶδ ΠΥ 

ΟΟΤΙΩΣΏΟῺ ἴῃ ἰδίου Ὑσίϊοτο; ΜῈ ΣΊΔΥῪ {πο τα- 

ἴογθ εαϑὶϊγ ϑαρροβα ἴἰ ἴο 6 ἃ τῃδυρίηδὶ 
ποίβ ρου ὅπῃ καὶ ὅπως. Οη [Π6 οἴδοσ 
Βαῃᾶ, μαὰ Ῥίαίο πυυί(θ προσγενομένου, 

ἴΠετα 566 }15 Ὡ0 οὗνίουβ ΓΕΆΒΟΙ ἴῸΓ ἰΐ5 οοΥ- 

τυρίίοη ἱπίο -ἢ. Α ΨΕΙΥ͂ 5ἰ πα] 56 οὗ 
ὅπῃ καὶ ὅπως ἰβΒ ἰουπᾶ ἴπ Ζατῦς 8008 
θεοὺς αὐτὰς εἶναι φήσομεν, εἴτε ἐν σώμασιν 

ἐνοῦσαι, ζῷα ὄντα, κοσμοῦσι πάντα οὐρανόν, 

εἴτε ὅπῃ τε καὶ ὅπως. 1 Ξβουά δἀά [Πα 

ΟἸγιιρίοάδοτος 'ἱπ αυοϊίπσ (15 ρϑββθᾶσθ 
οἵηϊί5 προσγενομένη. 

4. οὐ γὼρ ἔτι τοῦτο] “ἴογ 1 ἀο ποὶ 
ῬΙοσΘαά ἰο ἰης35ῖ θροὴ (δαὶ ροίηι᾽, ἰ.6. 41] 
Ὧ6 ἰπβῖβίβ. Ὁροῃ 15 ἐμαὶ {86 ἰάθα 15 (88 
οδι86; δ6 ἀοε5 ποῖ βρεοῖν ἴῃς τηοάς οὗ 
115 ορεστδοῃ. ΤὨῖ5 ρῆγαβα ἰ5 δῇ ἰπάϊοϑ- 
ἔοι ἰδὲ Ῥδίο δὲ (815 ροσγοα αἱά ποί 
Θηΐοσίδη ἃ νίενν οὗ [86 τεϊδίίοῃ θείνγθθῃ 
ἰάδαβ δῃᾶ ρασγίίουϊασ ἀθδηϊ ον ἀϊϑηοί 
ἴστοια (δαὶ ἜἌχρουπάδα ἴῃ δἷϑ ἰδίοσ στ ηρε; 
Ῥυϊ ἴδ Ὠς δά ῃοΐ 45 γεί δρρ θὰ Ὠϊγ)β6]Γ 
ἴο ψοσκίηρ ουΐ [πΠ6 φυεδίίοη. [ἢ [ἢ6 ἰδίασ 
ἀϊαίοριαθ Β6 ἄοεβ ποῖ 50 τηῦοῖ δἰίοσ ἢΐ5 
νον ἃ5 ἀδῆμο ἰἰ; ἴ[)6 ἀοβδηϊοι Ὠονονοσ 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ 6Δἀβ ἴο ἱτηροσίδηϊ τηοαϊδοβ- 

(ἴοη5 ἴῃ [6 ΤΏΘΟΙΥ οὗ 1ά645, δῃὰ ἴο [Π6 

ἀεφοϊσῖνε στοὐθοϊοῃ οὗ (86 ἀοοίτπα οὗ πα- 

ρουσία, ἰονγατάβ ψὨΙοΝ 6 Βαά δι ποτίο 

ΟΠ ΕΗ͂Υ Ιπο]ποα : 566 οἡ 732: ΟΟΙΏΡΔΓΙΘ 
ῥαρρηθηίαες 133 Ὁ τὰ παρ᾽ ἡμῖν εἴτε ὁμοιώ- 

ματα εἴτε ὅπῃ δή τις αὐτὰ τίθεται. 

7, μεγέθει ἄρα] ΤΠδ ποσὰβ μέγεθος 
δηά σμικρότης Δ΄6 ΞΥΠοηγτηοῦβ τ μεῖζον 

δηα ἔλαττον ἴῃ 75 Ὁ. 

9. τῇ κεφαλῇ] Ρίαίΐο βδγε οἷδαῦῖβ ὮΡ 
ἃ Ἰορίοβ] οσοπδιδίοη. ΤὨΘ ἰδοϊ ἰμδὶ [86 
ἄἀφινο 15 υϑεὰ ἰο ἐχρσεβθβ Ὀοίἢ οδιιβα δῃᾶ 

ΤΑΔΏΠΟΥ σίναβ (ῃ6 ἀντιλογικὸς δ Ορροτ- 

ταρΐγ. ΙΑ ἰ5 βαἰᾷ ἰο Ὀ6 (6116ζ ὉῪ ἃ 
ιοδὰ (ἤδη Β, Ὧδ ἰπ55ῖ8 προ πηἀογϑίδηά- 

ΗΕ 
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101 μείξω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, ἀλλὰ δια- 
μαρτύροιο ἂν ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ὅτι τὸ μεῖζον πᾶν 
ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν ἐστιν ἢ μεγέθει, καὶ διὰ τοῦτο 
μεῖζον, διὰ τὸ μέγεθος, τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ 
σμικρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ τὴν σμικρότητα, [βοβού- 5 
μενος ηἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ κεφαλῇ 
μείζονά τινα φῇς εἶναι καὶ ἐλάττω, πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον 
μεῖζον εἶναι καὶ τὸ ἔλαττον ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ 

Β οὔσῃ τὸν μείξω μείζω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ 
τινε μέγαν τινὰ εἶναι ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα; καὶ ὁ Κέβης το 
γελάσας, Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, τὰ δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν 
πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν 

λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήθει καὶ διὰ τὸ πλῆθος ; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ 
πηχυαίου ἡμίσει μεῖζον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέθει; ὃ αὐτὸς γάρ που 
φόβος. Πάνυ γ᾽ ἔφη. Τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς προστεθέντος τὴν πρόσ- 18 
θεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσθαι ἢ διασχισθέντος τὴν σχίσιν 

σ οὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν ; καὶ μέγα ἂν βοῴης ὅτι οὐκ οἶσθα ἄλλως 
πῶς ἕκαστον γυγνόμενον ἣ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου οὗ 
ἂν μετάσχῃ, καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο 

γενέσθαι ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς δυάδος μετάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτου ο΄ 
μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ἂν μέλλῃ ὃν 
ἔσεσθαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ τὰς ἄλλας τὰς 
τοιαύτας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασθαι τοῖς 

Ὁ ἑαυτοῦ σοφωτέροις" σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λεγόμενον, τὴν ἑαυτοῦ 
σκιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑπο- 515 

“- 

ἵπσ “ΌΥ ἴδε πμεδά᾽ δ5 ἀδηοίτρ [6 σδι5ο, 
7υ5δὲ δἃ5 ἰῇ [6 ῥῆγαβε " ϑοϊκσαίεβ δοὶβ ἈΥ͂ 
πιο Πρεηοθ ᾽, γῷ πράττει. 

6. ἐναντίος λόγο4) [παϑιηυοἢ 885 (1), 
ΗΑ 18 []|1ὸσ ΌὉΥ 84 μοδὰ [ἤδη Β, Β ἰ5 
βδοσίευ [ἴδῃ Α ΌΥ [86 βαῖῶθ ἢδϑά, ὩδυΊΟΙΥ 
ΑἾἶ; ὙὮΙΟΒ 15 ἰμογοίοσα (6 σδυβα οὗ θοιἢ 

[411ὴ 655 δηῃᾷὰ βῃοσγίπμδβθ; (2) (88 Βεδά ἰδ 

5108} οοτῃρατζοα τ] (Π6 τεϑὶ οὗ [6 ὈΟάΥ, 
(Βεγοίοσε ὃ 18 δρϑυγά ἴο 54Υ Α ἰβ ἰαγρε 
[Ὠτουρἢ ἃ 51:18}} ρατί οὗ Ὠϊτη561, 

25. τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑποθέσεω9) 
“ΟἸἰηρίηρ ἴο ἴῃ Ξαίερσυδλτά οὗ γουῦ ὮγΡρο- 

(Πε5|5᾽. Το ὑπόθεσις ἰ5Β [86 ποίΐοη ΟΥ 
ἀεδηϊίοη, λόγος, ὑπάοσ ψΒΙο ἢ ἴδ6 οΡ]δοῖ 

ἴο Ὀ6 οχρ δίποα [4115. 1 γα δὲ δεϊκοά, 

ΨΥ 15 ἃ τοβα Ὀοδυῦδι]} τὸ 5841] οί 
αἰ ἰραίΐς 115 Ὀεδυΐ ἴο ἴμ6 οοἷουγ, 5Ώ8}06, 
ἀϊδροβι ὕοῃ οὗ ἴῃς ρεΐαϊβ, δπὰ βοῇ κορι- 
ψεῖαι, ἴον 411 [656 ΑΙΓΘ ὩΊΘΓΟΙΥ ξυναίτια : 

6 5}18]] 58γ ἰΐ 15 Ὀθοδῖϑ6 [ἢ 6 ΓΟ56 ρδσχίαϊκθβα 

οὗ ἴῃς Ῥεοαυθί!. - Νον ἰἃ 5 οὗ οουγβα 
(Ὡς Ι4φὰ νη οἢ 5. [86 σδιι86 οὗ [86 τοβϑβ 
Βεδυίν ; [6 λόγος 18 ποὶ ἴῃ6 οδι56, Ὀπὶ 1 
15. [6 οοποερίου οὗ [6 οαυ86 ψὨΙΟδ, ΤῸΓ 

ἔδυ οὗ ἀϊγεοῖ δρρσεβεῃβίοῃ οὗ (ἢς ἰᾶάθβ, 
ψῸ να ἰογηθα ΌὈΥ σοηογα ϑδίίοη ἔτγομι 
Ρατίίουϊασθ.Ό ΟἿΪΥ ψ θη ψὰ πον [ΔῈ 

ἰάθαϑ 5..81}} χὰ βᾶνε ἃ ἔστι ἰῃδιρῃϊ ἰπΐο 

οδυβαίίοη : 0πῈ} (Ὡ6ῃ λόγοι ἃζὰὲ (ἢ6 Ὀαβὶ 

φυροῦϊςαϊθ. ΤΠ ἰοσ ὑπόθεσις, ἃ5 »ὸὲ}} 

85 [86 ταρίῃοά, ΤΔΥ Ὀ6 ἰταοθὰ ἴο ϑοκγαῖεβ: 
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θέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο ἄν. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [ΙΟῚ 

[εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως 
ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης 
ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις συμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ" ἐπειδὴ 
δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην 

βαὖ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἦτις τῶν ἄνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, 

οὗ, Χεη. »η672. ΤΡ Υἱ 13 εἰ δέ τις αὐτῷ περί 
τον ἀντιλέγοι μηδὲν ἔχων σαφὲς λέγειν, ἀλλ᾽ 

ἄνευ ἀποδείξεως ἤτοι σοφώτερον φάσκων 

εἶναι ὃν αὐτὸς λέγοι ᾧ πολιτικώτερον ἢ ἂν- 

δρειότερον ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὴν 
ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἂν πάντα τὸν λόγον ὧδέ 
πως. Ιπ 1Πυϑίγα! οη να πᾶν 80 ἱΠΑΌΪΤΥ, 

ναί 15 ἰᾷ6 ἀγαθὸς πολίτης. Τί ἰΞ υϑϑά ἴῃ ἃ 

ΒΙΓΑΪΔΓ 5656 ἴῃ Ουγρίας 454 ( ἀλλὰ σὺ τὰ 

σαντοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ὅπως ἂν βούλῃ 
περαίνῃς. 

ι. [εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως 
ἔχοιτο] Τῆε αἰ ΠΟΌ]Υ οἵ τοἰαϊηΐηρ ἔχοιτο 

ἴῃ 16 5εῆβε οὗ “δίίδοϊς᾿ 85 Ῥδθὴ ῥΡου- 

οσεἰνοά ὮΥ τηοβί δαἀϊΐοσβ, δηὰ Μααᾶνὶρ ῥτο- 
ΡΟΒ65 ἰο τεδα ἔφοιτο, ΜΏΪΟἢ ΘΟἢΔ}2 δάορίϑ. 
Βαὶ ([Πς οὈ]εοίουβ ἴο [ῆ6 ῥαββᾶσε ἀγα ὉΥῪ 

. ὯΟ ΤΏ6 85 ἴδιι5 Ἔχῃδιιβίθα. ἊἋ ἀϊβουββίοη 

οὔ (δοῖὼ ψ111 θα ἰουπά ἴῃ [86 αὐίϊοϊς οὗ Μὲ 
7δοκβθοηΐβ Ῥείοσε το! οηθά, ϑονγμαὶ ο7 

λιοίορν νο]. Χ Ῥ. 148. 1 584]}] 5ἰαΐε 
(Ποτὰ 85 [Ὁ]]ονγθ: (1) ἔχοιτο ἱὰ ἃ 5656 

ΘΗΌΓΣΟΙΥ ὉΠΡΑγΔ]]6]6 ἃ [ΟὉ]]οννηρ ἱἰγαμλθῦϊ- 
αἰεὶ ὕροῃ ἴδ6 ΟΥΔΙΏΔΙΥ 156. ὙΝΔΡΤΟΥ 

ἰηαἀροα πηᾶς “ἃ σογίαϊῃ δουαθη ᾽ ἴῃ [ἢϊς; 

Ὀυΐ ψΒοσγοίη ἰἰ σοηβϑίβ ἢ6 [4115 ἴο ἱπέοση, 
15. (2) 1 ψὲ δοαυΐθβοα ἰῃ ἔχοιτο οσ δοοθρῖ 
ἔφοιτο, [6 ψοχάβ εἰ δέ τις.. ἔχοιτο ἃγὸ ἃ 

ΟἸΌΩΘΥ δηᾶ ἰδυϊοϊορίοαὶ δης οἱ ραϊΐοηι οὗ 

ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι 

λόγον. Αϑί, βεοίῃηρ [ἢϊ15, πχοϑί ᾿ηρσθηϊ οι β] 
βυρρεδβίβ εἰ δέ τις ἄλλης ὑποθέσεως ἔχοιτο. 
Βυΐϊ, ἃ5 Μὲ 7δοκβοὴ οὔϑβοσνθϑ, ποτα 15 

σύανϑ αἰ ΠΟΌΠΥ ἴῃ ΔρΡΡΙ γἱηρ {πα ἴοται ὑπό- 
θεσι5, ΜΏΪΟΒ 5 (Ὠτουρδοιξς γοϑογνϑά ἴοσ 
[6 ϑοκτγαίίς τρεϊμοά, ἴο [6 ρῥχίποίρ]ς οὗ 
8 ορροηβδηΐ, ψῆο ψουἹᾶὰ ἀουθ1685 ἴοστλ 

ἴϊ αἰτία. Μοτθϑονεῦ [δ6 ἱηἰγοάποίίοη οὗ ἃ 
ΤἶνΑ] το Ποά 15 Βοῦα ἱστεϊθνδηί. ΕἸΏΔΙΪΥ 

Αϑβιβ διηδηάαδίοῃ ἄοθϑ ποΐ τηθοῖ {Π6 τηοβῖ 

56 ΓΙΟῦ5 ΟὈ] οἴοη οὗ 811, βίο ἰ5. (3) [Παϊ 
186 νογὰβ ἕως ἄν... διαφωνεῖ τα ἰποοηϑ15- 

ἰδὲ ἢ [86 τηοιμοά ᾿ηαϊοαίοα ἴῃ ὡσαύτως 
ἄν διδοίης κιτιλ. ἀηὰ δῖα ἴῃ {δαυλβοὶνοβ 

ΒΏΘΟΥ ΠΟΏΒΘΏ56. [ἴΐ ἃ Ὠγροίμοϑὶβ 15 ὑσο- 
Ροβϑᾶ ἴο δοοουπὶ ἴοσυ ἃ ρίνε ϑβεί οἵ δοίβ, 
Ὑ6 Ρτοςθϑᾶ ἴο οὔβεῖνε, ποῖ συ βεῖῃοσ [68 
ἴαςϊ5 ἀγὸ σοῃϑίβίθηϊ ἢ οἠςδ δηοίδοσ, Ὀυΐ 

ΒΟΟΣ [ΠΟΥ ἀγὰ οοπϑίβίθηὶ ψ ] [Π6 ἢγ- 

ῬοΙΠεβῖ5β ; δᾶ {815 15 ὑὈσδοίβεὶυ ψμαΐ 50- 
Κεαίθβ ργοΐδβββθβ ἴο ἀο ἢ ἴοὸ α ἃ μὲν ἂν 
δοκῇ τούτῳ ξυμφωνεῖν, τίθημι ὡς ἀληθῆ 

ὄντα, ΒΟΥ Ὦδ 5 Βυρροβίηρ ἴῃς πιὰ οὗ 

ἢἷ5 Ὠγροίμαβὶβ θϑίδ]}]ς θᾶ. Απηὰ ῥσθβθηίν 
6 566 (αὶ [6 να] ΠΥ οὗ ἃ ἀουδί} ἢγ- 

ΡῬοΙ εβὶβ ἰ5 (εβδιθά, ἢοΐ ὈΥ̓͂ Ἔχδια δίῃ οὗ 
Ῥαγιϊουϊασθ, θαΐ ΟΥ̓ ἴῃς ἀβοθηΐ ἴο ἃ ἸΏΟσε 
ΘΘΠΘΥΑΙ Πγροιμεϑῖὶβ, ὙῸῈ ψοσζὰ ὁρμηθέντα 
ἴοο 5[γΚ65 τὴς δ5 Ὀεϊσαγίηρ ἃ ὙΥΟΥ ΠΟ 
δά πο 56η86 οὗ ἴδε ἀἰβεγεηοθ Ὀδίνγθθη 

δοχίϑβὶ δῃᾷ ροσίδοϊ ρασίϊοῖ ρ]εβ : Ὀβίου 76 
αν ὡρμημένων. Οἡ [Π656 ρτουπᾶθ 1 

ΓᾺΠγ ἀρτοα τ ΜΥ [6 οἴζβοι ἴῃ τερδγαϊηρσ 

[ῃς Ραββᾶρε εἰ δέ τις...διαφωνεῖ ἃ5. Δ ἰπ- 
τεγροϊδίοη; ῬΤΟΡΔΌΪΥ, 85 ἢ βυρρεβίβ, ὉΥ 
[Π6 58π6 Βαηά {παῖ ἰῃβογίο ταῖς μέν γ᾽ 

ὠγαθαῖς κιτ.λ. ἰῃ 72 Ὁ. 
4. ὡσαύτως ἄν διδοίης] ἰ.6. ἃ5. ΨΏΘΏ 

ΜῈ γα δϑκοᾶ ἰο Ἔἐχραΐῃ ἃ ρτοὺρ οἵ ρατσίἰ- 

οὐἷαῖϑ γα ἔοστῃ ὈΥ σἜηοΥΑ ϑδίοη ἃ σοησερί 

ΟΥ ἀεβηϊξίίΐἼοη, ὑπόθεσις, ΜΏΪΟΝ ἱποϊπάες 

[Πότ 411, 50 1 νὰ ἴαᾶνε ἴἰο ἜἼχρ δίῃ οἷἷἵ ὑπό- 
θεσις 6 ἴοττα ἃ δ σ ρα μογα ἰδίου Οἢ 
ἱποϊυἄοβ ἐμαὶ δπᾶ οἴμεσ ὑποθέσεις σοττα- 
Βρομάϊηρ ἰο οἶμεσ στοῦὰρβ οὗ ραγίϊου δγ5. 

γε γτγοοδεά ποσῃ ρδυίου]δῖβ ἴο ΞρΘοΙα5, 
ἴχοτῃ βρϑοΐθβ ἴο ρϑηϊβδ, ΠΌΤΩ σοηῦβ ἴο ἃ 

ΤΏΟΙΕ ΟΟΙΏΡΙΘὨΘηβῖνο σοηῦ5, Δη 4.50 δϑοθηά 

βίεαρ ὈΥ βίδρ υὑη1}} μὰ αὐσζῖνθ αἱ οπα [Παΐ 

Ψ111 βδ  βίν οὐσ πεϑάξ. 
5. ἥτις τῶν ἄνωθεν] “ὙΠΙοΒονεσ οἵ 

τῆς ΕΙρΟΣ σοηογα ἰβαϊοηθ βθαβ πηοβί 
δάεαιυαίε᾽. τῶν ἄνωθεν ταδδῃς ἴΠ6 ΙΏΟΓΘ 
σοι ργομοηβίνε ὑποθέσεις, (Αγ Υ τειηονθᾶ 
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Ἑ ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύροις ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοὶ 
περί τε τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, 
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εἴπερ βούλοιό τε τῶν ὄντων εὑρεῖν. ἐκείνοις μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς 
περὶ τούτου λόγος οὐδὲ φροντίς" ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα 
κυκῶντες ὅμως δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν σὺ δ᾽ εἴπερ εἶ 
τῶν φιλοσόφων, οἶμαι ἂν ὡς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, 
λέγεις, ὅ τε Σιμμίας ἅμα καὶ ὁ Κέβης. 

ἔτοτῃ ἴῃς ραγίουϊατθ.Ό 80 Ατὶβίοι]α σραΐ. 
2οδί. 1 χχ 828 223: λέγω δὲ ἄνω μὲν τὴν 

ἐπὶ τὸ καθόλον, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ 

μέρος. (ΓΙ, »ιεέωῤᾷ. Β ἢϊ οοϑῦ 17 εἰ μὲν 
γὰρ ὅτι τὰ καθόλον μᾶλλον ἀρχαί, φανερὸν 
ὅτι τὰ ἀνωτάτω τῶν γενῶν... ταῦτα γὰρ λέ- 
γεται κατὰ πάντων. ᾿ 

Ι. ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοιθ] 1 ἀρτξεβ 
νὴ ἢ Ῥχοί. σεάάεβ, ΓΒΠΟυρὮ [ῸΣ νεῖν ἀἱ- 
[ετϑθηΐ γεδβοῦβ, ἴῃ ΠΟΙ αϊηρ ἴῃαΐὶ ἱκανὸν 

ἄοεοβ ποῖ τθδῃ ἴ86 αὐτὸ ἀγαθόν. ΤΙη (ἢ 15 

ΡῬᾶϑβαρσα ϑοϊκγαίθϑ 15 νου α]γ βεϊηρ ἔοτ ἢ 

Ἦΐ5 δεύτερος πλοῦς : ἢ6 Πα5 ἀεοϊαγεᾶ ἢΪϊ5 
ἸΏ Δ Ό1ΠΠ 1 Ὑ (99 Ὁ) ἴο αἰἰαΐπ ἴο (με αὐτὸ ἀγα- 
θόν.υΌ Νον ἰξἔ ἱκανὸν τηϑᾶῃς [ῃ6 αὐτὸ 

ἀγαθόν, 6 Ὦδανα Ποῖα ἀεβου ρθοᾶ ῃὸ δεύ- 

τερος πλοῦς, Ὀυΐ (ῃς ροτίθοι ἀϊαϊοοῖς οὗ 
ψΏΙΟΏ Θοϊκκγαίθβ αἱ ριεϑοηΐ ἀδβραίσβ ; δηά 

να οὐρθΐ ἰο ἐχοθδηρε ἴῃς ἴδττα ὑπόθεσις 
ἴοσ ἀρχή. ΒΥ (με ϑιρδυοσ τμοίῃοά ψ6 
156 οὖσ ὑποθέσεις ΤΑΟΙΘΙΥ 45 βίαερβ ἰὸ [6 

αὐτὸ ἀγαθόν : Ἠανὶῃρ. τεΔο 6 [ἢ15 να δ’ 
ΘΩΔΌΪΘα ἴο ἀδβοθηά βίθρ ὉΥ βίβθρ, νυ γιηρ 

ΟΥΕΙΥ οπς οὗ (Πε6 ὑποθέσεις Ὁ ψΠΏΙΟΝ ψγ6 

ἀϑοθῃάβα: 50 δαὶ ἰῃς Κηον]εαρε οὗ [ῃ6 
αὐτὸ ἀγαθόν 15 6556 [14] ἴο (.6 τοαὶ πον- 

Ιεάρε οὗ 411 οὔὐὖ ρεπογα βαϊίοηϑ ἔγομη [ἢ 6 

Ὠϊρμεβδὶ ἴο (86 Ἰονεθῖ. Βαϊ β5ἴποα [ῃ6 
ἸΏζοσῖοσ τηθί μῃοα ΟὨΪΥ 15 αἰϊειηρίθα ἤοσο, 
ἱκανὸν ταυβί ΤΔΘΓΘΙΥ τη ἃ ὑπόθεσις οοτα- 
ῬγΘῃθηβῖνο ἐΠΟυΡἢ ἰο βδιϑίν [6 δηΐδρο- 

Ὠἶβὲ ΟΥὁἮἨ ΟαΓ οὐ ἀουρί5. ΟἸγτηρίοάοχοϑβ, 
{μουρἢ 5 Ρῃταϑθοίορυ 15 5δαΪν οοηδιδοά, 
ταθδη5 ΠΡΏΓΥ θη δ 5γ5 ἄμεινον δέ, τὸ 
ἀεὶ ὁμολογούμενον φάναι καὶ τοὺς αὐτο- 
πίστους ὑποθέσεις τε καὶ ἀρχάς. 

ἅμα δὲ οὐκ ἄν φύροι!] ἰ.6. γοιϊ 
νου α ποῖ τηαΐζα ἃ σομβιβίοη Ὀεί ΘῈ δΓ- 
δυπιοηίΐβ ἰηἰεπάςεα ἴο ῥζονα γοῦγ ὑπόθεσις 

Δα διριπηθηΐβ ΔΡΡ]ΙΟΑΌΪΕ ἴο ἀραποίϊοῃβ 
[Ποτγοίγοιῃ : 6.0. ἴὴ 186 οαϑὲ [δὶ [ο] ον, 
γοῦ ψουἹᾶ ποῖ οοηΐιβε ἃ ἀδιηοηΞκίγαί οη οὗ 

[δε 464] (ΒΘοΣῪ στ ἃ ἀειηοηβίγαίίοῃ οὗ 

[ῃ6 ἱπιτοσίδ!υ οὗ ἰ(ἢ6 δου], ΒΊΟΝ 15 ἃ 

ΠΟΓΙΟΪΔΙῪ ἔἴοσὰ [ῃ6 ἰοσθεσ. [Ι͂ἢ οἴδβου 

ὙΟΣαΚ [η6 ῥσζόσαββαβ Ψ ΏΪΟ, ἃγὰ ποὶ ἴο Ὀ68 

οοηξουπάξα ἀγα (1) ἴῃς ἐβιδὈ]Π]ϑμγηθηΐ οὗ 
[Π6 ὑποθέσεις, (2) (86 σοταραγίϑοη οἵ [ἢ6 
ὡρμημένα “«| (πε ὑπόθεσις, οἴ. τοο Α. Α5 

Οατοίς 88γ5, “ἀυχηρ (15 ἀσραΐε [οἡ (ῃ6 
ὡρμημένα] Ῥ]αῖο ψουὰ τοααῖτα ἢἷβ ορ- 
Ροῃδηΐ ἴο δάιῃϊ (ἢ6 ἔσαῖ οὗ [6 διπάδ- 

τηθηΐδὶ Ὠγροίμαϑὶβ σον βοηδ]}γ. [1 [ἢ6 
ΟΡροπθηΐ Ἵἤοβα ἴο ᾿ραρσῃ (ἢς ἰαἰίεσ, Ὡς 

ταυβί Ορθῃ ἃ ἀἰξίποι ἀθραῖα ου (ῃαὲ δχ- 

ῬΓ655 βιυῦ]θοί. Ῥ]αίο ἰῃμβιϑίβ [ηδι ἴῃ6 ἀ15- 

ουβϑίοῃ οὗ [ἢ6 σοῃβεαιθηοοβ ονηρ' ἔγοῖα 
[886 Βγροίαβὶβ 50.411 ὈῈ ἱκερὶ ψαϊΐε δρατί 
ἔἴτοιῃ (Ὡς ἀϊδουβθίοη οὐ [ἢ6 ογθα Ὀ1]Υ οὗ 
[ῃ6 Βγροίμαϑὶς [(561{᾿, ΤΙ (ἢς 5αγοδϑβίίο 
ΤΟΙ ΔΥΚ5 Πα ἴο]]ονν Ρ]αίο ᾿πάϊοδίος [ἢς 

ἀιθεγοηος Ὀαίνγεθῃ [ἢ6 δἰτὴ οὗ {μ6 φιλό- 

σοφοι ἀπᾶ τμαὶ οὗ ἴῃς ἀντιλογικοί : [ἢ 6 
ἔοστωθσ ββοὶς τῶν ὄντων τι εὑρεῖν, ἴῃς ἸαἰζεΥ 

αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν. ΤῊΪ5 Βριτἰ οὗ 56]- 
δ ϊοίδοίοη 15 Ἔχοσζοϊβθα Ὁγ ἀϊαϊθοίὶο ; οἵ, 

7 εαφίοίμδ 17 Β. φύροις 15 Μαάνὶρ᾽β σοΥ- 
τοοίίοη ἔοσ φύροιο, ΟΝ 15 τοίαϊηδα Ὁγ Ζ. 

δηά 81, οὐκ ἂν φύροιο ταδδῃβ “γου ψου]ά 
ποΐ ρεῖ τηυἀάϊ]εά᾽, Ὀυὰΐ [6 δοϊζνε ρίνεβ ἃ 
ῬΥΘΟΙΒΟΥ 56η56, 

1024. ῬΪαδίο Ὀσίηρθ ἰπ [15 Ὀτὶεΐ ἱηΐοσ- 

τς ὙΣ Εἶθ ἀϑυδ] 5111. Τμδ δἰαρμαίὶς 
ΔΡΡύόοναὶ Ἔχργοϑβοά Ὁ. Ἐομεϊκτγαίος οὗ [6 
ῬΥΠΟΙΡ]65 151 Ἰαϊᾷ ἀονῃ βεῦνεβ ἴο ἴτῃ- 

ῬΙΘ55 ΟἹ 08 1πΠαἰ ὈΥ ἴδ τὰ τηυβί βίδηά 

ΟΥ̓ 1411. δε δανα 5ἰαϊκο 411 ἀροῃ (15 

ἰαϑδέ εἴοτί; ψὲ βανθ οβοβθὴ οὔ οὐ 

ἔσι 
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ἘΧ. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε θαυμαστῶς γάρ μοι 
δοκεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

ΦΑΙΔ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ ᾿Εἰχέκρατες, καὶ πᾶσι τοῖς παροῦσιν 
ἔδοξεν. 

ΕΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. ἀλλὰ τίνα 
δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα 3. 

Ι, ΦΑΙ͂Δ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα συνεχωρήθη, 

καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν καὶ τούτων τἄλλα 
μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ 

το ταῦτα ἠρώτα, Εἰ δή, ἦ δ᾽ ὅς, ταῦτα οὕτως λέγεις, ἄρ᾽ οὐχ, ὅταν 
Σιμμίαν Σωκράτους φῇς μείξω εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις 
τότ᾽ εἶναι ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, καὶ μέγεθος καὶ σμικρότητα ; 
Ἔνγωγε. ᾿Αλλὰ γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν 

Ῥαι!]ε-στουηᾶ, οὐ ΜΏΙΟΝ δἷοηθ γα οδῇ 
ΒΟΡε ἴου νἱοΐοσγ. Νοιίδίηρσ οουἹᾶ Ὀεϊίεσ 
ταλῖῖς [6 συν οἱ [Π6 οΥ515 (δὴ (15 
ΤΟΣ ΘὨἾΑΤΥ ρδ.56 ἴῃ {μ6 δγγδίνα. 

ΙΟ2 Α---102 Α, ὦ. 1. Αδββυτηΐηρ ἴΠ6 

[δὶ ἸΙάφας Ἔχῖβί οουζεβροπάϊηρ ἴο [ῃ6 ἢγ- 
Ῥοίμεβεβ, δηᾶά (μαῖΐ ΌΥ̓ ρατγίϊοἱραϊϊοῃ ἰῃ 
[δῖ ῥραγίουδτβ ρόβθα85 {86 1Ὶ δι θαίε5, 
Θοκγαίθα ργοοεθᾶβ ἰἢυ5.. θη Ψὰ 5ΑΥ͂ 
Θἰμητηΐας ἰ5 Ὀἰσσοῦ μ8η ϑοϊιγαίαεβ δηᾶ 

1655 (δὴ Ῥῃδϑάο, νγε δῖα βρεαἰκίηρ' σοβεῖν: 

ἴῃ τρϑ ΠΥ Θιτητἶαβ ρασίδοϑ οὗ (6 1:46 85 

οἵ ρτοαὶ δῃηᾷ 5181}; δηὰ ἰξ ἰβ ρτβαίῃθϑβ 
ἴῃ πὶ ΒΊΟΥ 15 ὈσροΣ (ἢδΠ 51:811π685 ἰΒ 
Θοκτγαῖαβ, δῃᾶ 51:81} Π 6855 ἴῃ ἢἰπὰ (μαὶ 15 

655 [μὴ ρτυθαίῃθϑδϑ ἴἢΏ Ῥθαθβάο. Ἐὸγσ ἴΐ 

[45 ποίμϊηρ ἴο ἀο ἢ ἴῃ6 ρειβοη δ! οὗ 
Θιμληϊας ΘοΟκγαίθα δηὰ Ῥηδθάο, 845 δυο, 

[μαὶ οὔξ 15 ρυδδίεσ οὐ 1655 ἴδῃ δηοίμογ, 

γε οὔβετνε ἴπδὰ [δαὶ (1) ἔγγο ὀρροβῖΐε 
ἰάθαϑ σδῇ οοδχὶβὶ ἰῃ (ἢ βδᾶπῖα ϑυδ]ςοῖ, 

ἰμουρὴ (2) σι ἢ ΤΟρροϑιία ἰἄάθας οσδηποῖ 

σοτηδπα ΜΙ ἐδ ο ἢ οἴποσ, οἰ οῦ (3) 85 [ΒῈῪ 

αχὶϑίὶ δΌβοϊαςεῖν ἴὰ ἡδίυγα, ΟΥ (4) 85 [Π6 0 
ΔΙΘῈ τηδηϊοδίοδα ἰῇ σοηογεία δυο. 85. 
Απά [ἢϊ5 ἱῃοδρϑοῖ οὗ ομα ορροβίίβ ἰάβα 
ἴο (Κα ρου {ἰ [ἢ6 Ὠδίαχε οὗ (ῃ6 ΟἴΟΙ 15 

{τις οὗ 811] ραΐτβ οὗ ορροβὶΐε ἰάςαβ 85 νὴ 6} 

85 στεδί δῃά 95114]]. 

ϑειπηρ δϑῖάς 86 τηοαρῃγϑίοδὶ οὔ͵θο- 
[ἴοὴ5 ἴο [6 ἀοοίτίπα οἵ :άθαβ οὗ σεϊδίοῃ, 

ΨΒΙΟΝ γχὲ ἔνθ ἤδχα ἴη 115 τηοϑὲ ρσγοπουπορά 

ἔοσγηι, ἱξ σοΟΠΥΘὨΙΘΠΕΪΥ βοῦν Ρ͵δίοἶβ ρυγ- 

Ῥοβ6 ἴο 5δονν [δαί 1ὴ ραγίϊουδγβ οοηίγδαϊο- 
[ΟΥΥῪ 146 845 τηᾶγν σοοχῖϑί. [Ι͂ἢ 102 Ὁ ΜῈ Ρᾶ55 
ου ἴο {πΠ6 ποχί βίαρε. ὅδε δζὲ Βεῖξε ἀ68]- 

ἵπρ ψὶῖ 16 ραυιοὶραίξοη ὈΥ Ρατίζουϊδτβ 
ἴῃ Ιάθα8 ΒΟ ἢ τα μοί δϑϑθηι4] ἴο ἐπεὶγ 

πδίαγε. Οσδϑαίῃμθϑβ δηᾶ 51:81] 655 ἀχὸ Ὡοΐ 
Θβ56η[184] ἴο ἃ τῆϑῃ 85 ποαὶ ἰ5. ἐββθῃηί αὶ 
ἴο ἢἤτα δηά οοἱά ἴο ὅσπον. ΙΔ [Πϊ5 

σμδρίου ἰἰ 15 ψ6]1} ἰο σοηίγαβξί 2 7,,Ρ4Ρ2125 

[80 Α ζ0]]. 

. ἐπὲὰ αὐτῷ ταῦτα συνεχωρήθη) 
Θοκγαίθβ ὨοΟν δϑβδύσησς (ἢς οχίβίεησα οὗ 
[6 ἰάφ85, (βουρῇ αἱ ργεβεηΐ 6 15. ὑῃ 80 ]6 
ἴο δἰίδίη σορπϊοη οὗ ἴπθῃι : [πὶ 5, Ὠ6 
ΑΒΘ 5 (δαὶ μἷβ ὑποθέσεις ΤΟΙ͂Ο ΟΥ 655 
Αἰ ΠΥ γεργοϑθμί [Π6 5 5ίδη [18] γθα] 1165. 
Τακίηρ (δὴ ἴῃς ἰάθαβ δ5 ἴῃε ἵπι6 αἰτίαι 

περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, ἰΐ τοτηδίῃβ. ἴο 
δχϑιηΐηθ ψΒοίμοσ [ῃ6 ἱτπηστηουί τυ οὗ [ἢ 6 

801] 5. 4 Ἰερί τίς ἀεάαοίίοῃ ἤόομα [15 

[Ώθοῖγ. φ 
8. τἄλλα] 1.6. οοπογείεα δχίβίθηςα. 

τἄλλα 15 ΘοΠϑΘ ΠΥ υϑοα ἰδυ5 ἴῃ (ῃ6 22.27- 
»μΟ»͵Ἴδς. 

11. λέγεις τότ᾽ εἶναι) ΤὨς ἰάδα5 816 
[8ε οαιβα οὗ σοτηρδσίβοῃ, 85 οἵ Ἔβυδυγίηρ 
656. [11 18 ἰγουρἢ ραγίδκίηρ οἵ [ῃς 4685 
οὗ ρτεδί δῃηά 5314} [αὶ ϑιτητηΐδθ 15 οοσ- 
ῬΆΙΔΌΪΕ ἴῃ ροϊηϊ οἵ 5126 1 οἴποσ πιθῃ. 

132. τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν] “45 ἴο 
δἰμλτηΐας θαΐηρ Ὀἷσροῦ [ἤδη ϑοϊιγαίοβ, γοῦ 
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Σωκράτους οὐχ ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται οὕτω καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχειν. 

Ο οὐ γάρ που πεφυκέναι Σιμμίαν ὑπερέχειν τούτῳ τῷ Σιμμίαν εἶναι, 
ἀλλὰ τῷ μεγέθει ὃ τυγχάνει ἔχων οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέχειν, 
ὅτι Σωκράτης ὁ Σωκράτης ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι σμικρότητα ἔχει ὁ 

᾿ Σωκράτης πρὸς τὸ ἐκείνου μέγεθος; ᾿Αληθῆ. Οὐδέ γε αὖ ὑπὸ ς5 
Φαίδωνος ὑπερέχεσθαι τῷ ὅτι Φαίδων ὁ Φαίδων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι 
μέγεθος ἔχει ὁ Φαίδων πρὸς τὴν Σιμμίου σμικρότητα; Ἔστι ταῦτα. 
Οὕτως ἄρα ὁ Σιμμίας ἐπωνυμίαν ἔχει σμικρός τε καὶ μέγας εἶναι, 

Ὁ ἐν μέσῳ ὧν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὴν σμικρό- 
τηταὰ ὑπέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεθος τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπερέχον. 
καὶ ἅμα μειδιάσας, Ἕοικα, ἔφη, καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν 
ἔχει γέ που ὡς λέγω. Συνέφη. Λέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμενος 

δάτϊε (6 χα ἢ 15 μοὶ ἃ5 Ἔχργεββθά ἴῃ ἐπ6 
ψογάβ᾽. ΘΕΠΟΠΥ βρεακίηρ ΘΙ μγτηΐαβ 18 
ποὶ Ὀἷσρος (ἄδη Θοϊζγαίθβ, ἴοσ [ἢ6 Ῥεϑιβοῃ- 

ΔΙϊγ οὗ ἔνγο σθθῃ οδηποί Ὀ6 σοιηραζοα ἴῃ 
τοϑρϑοΐ οὗ 51:ζ5β. Τα ΟὨἱΪγ [Πϊηρβ (μδὶ οδῃ 
Ὀ6 50 σοτῃραγθα ἃῖα ρτεαὶ δηάᾶ 5128]]: 
(Ποχοΐοσε 1 ἰ5 ἴη6 ργϑδίηθϑβ ἰῇ Θ᾿ τητηΐδ5 

ὙΠΟ να σοραγα ὙΪ [Π6 51π|411η 685 

[8δὲ 15 ἰῇ ϑοκσγαῖεβ. Βαϊ ἴο 58 Υ (δαὶ ϑ΄πι- 
τᾶς σὰ Θἰτησαΐαϑ 15 ρυθαῖοσ οὐ 1655 ἴδῃ 
δοκγαῖος σηῶ ϑοϊκγαίες, ψουἃ ΡῈ ποη- 

Β6Ώ 56. 
8. ἐπωνυμίαν ἔχει] Ὀδοᾶυδε ἢ6 ρϑγ- 

Εἰοἰραῖεβ ἴῃ [86 ἵνψο ορροβὶϊε ἰάθδαϑς. ΤῊ]5 
Ῥτγοαϊοδίίοη οἵ ορροϑβὶΐβ δε ιτΊρυΐε5 ΧΕΙΡῚ 5 
Ρδιςου]αγς ἴῃ σμᾶγρ σοπίγαϑβζ ἴο ἴΠ6 14685, 
οὗ ψ Βϊοἢ ἢο 0} ΘΟΠΙΓΑΙΥ ῥτγεάϊοδίϊοῃ 15, 
ἴο [ῃ6 ϑοκτγαῖεβ οὗ [8ε Φάσοα, Ῥοβϑβῖθ]6 : 
οὗ, 2 αγρεσρεῖος 1208 εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ 
ὅμοιά τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνόμενα ἢ 

τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἄν, οἶμαι, ἦν" εἰ 

δὲ τὰ τοίτων μετέχοντα ἀμφοτέρων ἀμφό- 
τερὰ ἀποφαίνει πεπονθότα, οὐδὲν ἔμοιγε, 
ὦ Ζήνων, ἄτοπον δοκεῖ εἶναι. ΤΠδ τ ΠΟ]6 
ῬᾶβΒαρῈ 120 Α---1320 Α 88ου]α Ὀ6 οουι- 

ΡΔ͵οΩ͂, ψἤοσο ϑοκτγαῖαθϑ 15 βίδτησ [6 ΘΑΥ ΠΟΥ 
ΡΙαϊοηίς ἀοοίχί πα, ΜΒΙΟὮ ἴῃ [ἢ6 Ἰαϊίοῦ ρασὶ 

οὔ ἢ ἀϊαίορτα Ρ]αἴο οὐ ἄοἶβοβ σι ἃ νἱ ον 
ἴο ἰΐβ τηοἀϊ!᾽ Βοφίοη. 

9. τὴν σμικρότητα ὑπέχων] ΤΗΐ5 
τοδαϊηρ ἰδ ἀπε ἰο Μαάᾶνίσ, ψ8ο [815 Τϑἢ- 
ἄειβ ἴ6 βοηΐθηςθ : "δ᾽ δυῖιι5 σπδρη τυ ϊηϊ 
οχίσιϊαἴδιι βυδτη Ξυρεγδηδῃ) βου ρταἶη18- 

ἔγϑῆ8, δ [οὶ τιδρηϊυδϊῆηοηη δχὶρυϊίαίθη, 

ΒΌΡΟοτδηίθη) ργδοθηβ᾽; 1.6. Θ:᾽Ιηχηΐδβ 50- 
τοῖς ἢ15 5.24 11 655 ἴο Ῥ6 δχοθθάβά ὈγΥ (ἢ 6 
ετεδίηθθϑ οὗ Ῥμαθάο δῃηὰ ργεβεηΐς ἢΐ5 
στεδίμθεβ ἴο δχοθϑρᾶ (86 ϑιηδιηθθ5 οὗ 

ϑοκτγαίεβ. Οπ [6 ψῇοΪς (815 βθοιὴβ [ἢ 8 
 εβὲ αἰίζεηρὶ ἴο ἀϊδοηίδηρὶς (5 ἴσου ]6- 
ΒΟΙῺΘ δϑηΐθηρα ἰδὲ ἢδ5 γεΐ Ὀδθὴ τηδάδ. 

ΤῊΘ ογαϊ ΠΑ ΥΥ τοδάϊηρ 15 ὑπερέχων, ΜΟΙ 
15 ἴῃ ἰγαηβἰδιβα Ὀγ Μσζορε : “Ἔχοβεάϊηρ 

[86 5Βοτιΐηθβς οὗ [86 οὔ ὈΥ ὄὌὄχοαββ οὗ 
Βεῖρδῖ, δηὰ Ἰοηάϊηρ ἴο (ἢς ΟἿΟΣ ὈΥ σοτὰ- 

Ῥδιΐβϑοῃ ἃ 5126 Ὄχοθεοάϊηρ ἢἰ5. οὐγῃ 5δοσί- 
Ὠ655᾽, ΤΟ στᾶσα οδ]θοίίοη ἴο [815 τοδάϊπρ' 
ΔηΔ :πίογρσζοίδιίίοη 15 (πδΐ ἴῃ [ῃ6 Εχβὶ 
οἴαιβα ὑπερέχων 15 [Ο]ονγοα Ὀγ [86 δοου- 

βαίίνο, ἰῃ [86 βεοοηᾶ ὑπερέχον ὉΥ (Π6 
σομίνε. ΤῈ ν ΥῸ τηδΥ, ἰΐ 15 ἴπιθ, ἴα Κα 
Εἰἴοσ οα86; Ὀαϊ ΌΣΟΙ Ρ]αίο ψουἹά ποί 

56 θοΐἢ σοπϑίσγας 05 1η [Π6 Ξᾶτὴς Ὀσϑδίῃ. 
Δγιϊεηραςοῦ, Ἡεἰηδοτί, δά Αϑὶ στεοου- 

βίαιος (6 ρῥᾶβϑθᾶρθὸ δδοὺῦ ἴῃ δἰβ ον 
ΨΑΥ: Μαάν!ρ᾽β Τϑι θα ἰ5 οναυοσ (6 
βαρ] 6εϑῖ. 

11. ξυγγραφικῶς ἐρεῖν] “ἰξ 5665 1 
δὼ ροίΐηρ ἴο [411 ἴῃ ἔπε βίυ]α οὗ δὴ ἰῃ- 

ἀεηΐυγα΄. ξυγγραφὴ 15 [68 ταρυ δῦ ἴσστα 
ἴοσ ἃ Ἰερᾷὶ ἀοουτησηΐξ, ΘΘΡρθοῖα Ϊγ ἃ Ὀοπά 
οὐ οονθηδῃηΐ. ϑοϊκσαίθϑ τδϊζοβ πῃ οὗ [ῃς 

ΟἰυτϑΥ βθηΐθησα 6 [45 15. αἰϊοεγεά, ψὨΙΟὮ 
Ὧδ6 σοΙΏΡΑΓζαΒ ἴο (Βα οὔτ σου Ρεἀδη ΓΥ οὗ 
ἸερᾺ] ΡΒγαβθοΐορυ.- 
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δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. [ ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεθος 
οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν 
μέγεθος οὐδέποτε προσδέχεσθαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέ- 
χεσθαι, ἀλλὰ δνοῖν τὸ ἕτερον, ἣ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ 

5 προσίῃ τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν, ἢ προσελθόντος ἐκείνου ἀπολω- 
λέναι' ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα οὐκ ἐθέλειν εἶναι 
ὅτερον ἢ ὅπερ ἦν. ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμι- 
κρότητα, καὶ ὄτε ὧν ὅσπερ εἰμί, οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρός εἰμι" ἐκεῖνο 

δὲ οὐ τετόλμηκεν μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι’ ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ 
ιο σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα γέγνεσθαι οὐδὲ εἶναι, οὐδ᾽ 

ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὃν ὕπερ ἦν ἅμα τοὐναντίον γίγνεσθαί 

[102 

Ιῖ. οὗ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεθο:)] Αο- 
οογάϊηρ ἴο [86 φλυ]εσ ῬΙαϊοηΐβιω, ἴμ6 1ά68 
αχ βϑίβ (1) δβοϊυζεϊ Υ ἀρατὶ ἴγομι [μ6 56}- 
5:0 16 ψουῦᾶ, χωριστῆ, (2) ἱπῃογοηΐ ἴῃ 

ῬΒαοηοιηθηδ, ἴο ΨΙΟὮ ἰΐ ἱτηραᾶτίθ {μεῖγ δί- 
{πραΐο5, Νοῖ ΟΠΪΥ δῖε ορροβίίϊε 1άβαβ 
᾿ΠΟΑΡΔ Ὁ ]6 οὗ σοτηταιηΐοῃ, 85 Ἔχ: ηρ ἀρατί 

Ὀγ {ποιρβαῖναβ, θυΐ 4150 85 1 ουτηϊηρ᾽ ρᾶγ- 
ουϊατθ.Ό ὍὨδ Ἰμηροτίδηος οὗ [ἢϊ5 ροϊπί 

Ὀεσοσηθβ τηδηϊΐξεδὶ 6 [86 διριχηθηΐ 15 
ΔΡΡΙ Θὰ ἴο ψυχή. 

4. ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν] 1 ΔΩΥ 
οὈ]οοὶ (μαὶ ννὰβ στεδὶ Ὀδοοιλθβ 5114]}, (ἢ 6 

ἰάεα οὗ στοδίπεββϑβ εἰϊποσ νπ πάτγαννβ ἔχοι 1ἰ 

Δ ροξθ Εἰβϑενῇοσα ΟΥὁἨΥΪ5 ἜΧΕ ΩρΊ 5Βεᾶ ; 

δηὰ {Π6 ἰάδα οὗ 51:14} 655 [8 κ65 115 Ρ]δοβ. 
Βαϊ τη ΟΣ ὯΟ οἰτουτηβίδησος οδῃ [6 ἰά6Ά 

οὗ ργεαίῃδββ στειωδίη ἴῃ (Π6 οὈ͵εςοΐ δηᾶ δο- 
ςορὶ [δς αἰἰΠρυΐς οὗ 5: 411η655, (Π5 ΘΟΏ- 

ἰδαϊοςηρ 15 οὐγ Ὠδίαζα. 

6. ὑπομένον] ϑοίδῃὴζ ἢδ5 δάορίεά 
Ηβοπὶρ᾽ ὑπομεῖναν, ἀραὶτικί 411 Δυϊ οηίγ. 
ΤΒο οἤδηρε οὗ ἰδηδε ἰ5 ον σ Ῥευε 

ΡΙΌΟΡεσ. Αναϊτησ [86 ΔΡΡτόδο ἢ οὗ [86 
ΟἴδοΥ ἰάθα ἰβ ἃ ὑσγοϊοηρεα ῥσόῦθβϑθ, 80- 

ςερίϊηρ ἰξ 15 8ὴ δοΐ ρουίζουῃθα Τὔοβ ἴοσ 
411. Τὴ [6 ποχί βοηΐίθῃςε ὑπομείνας ἀ6- 

ποίδϑβ [86 δοίυδ] οοτηρθίίοη οὗ [π6 Ῥσοςθββ 
ἴῃ ἃ βρθοϊβεα ἰηβίδῃςθ. 

οὐκ ἐθέλειν] “ἰϊ 11} ποῖ ὀοῃμβεηΐ ἰο 
Δρίά6α δηᾶά δοοερί β:Ώ8]] 685 δηᾶ ἴδιι8β 
Ὀεοοχης αἰ βεγθηΐ ἔγοση δὶ ἰΐ ψᾶ5, ἴῃ [868 
ὙΑΥ ἴῃαϊ 1 δοοερί δηᾶ δῇϊάθ 5πια]] 1688 

ΔΗ 5111] τοτηδἰηΐηρ [ἢ 6 τηδ 1 διὰ, τψίϊμοιυΐ 
Ἰοβίηρ ΤΩῪ ἸᾳΘηΓΥ πὶ 5118]} : ψΒούοας ἴΐ 

Βὰ5 ὩΘΥΘΓ βγη ἰο, 116 τετηδίηΐηρ' 

διεαῖ, ἴο Ὀ6 5:81}. ὙΠαὶ ἰβ5 ἴο 58γ, ἱξ 
ϑοκγαίοβ δέχεται σμικρότητα, ὸ Ὦδγε ἃ 

5128]} Θοκτγαίεβ, ψὩΟὮ ἰηνοῖνεθ πὸ ἰη- 
ΟΟΏΡΤΟΪΥ ΠΟΥ ἴοβ5 οἱ :ἀΘπΕΥ; Ὀαΐ ἴἔ 
δτεδίμεθο δέχεται σμικρότητα, 6 ἢδνε 

5128]1] ρτεδίηθϑβ, ὙΠΟ 5 ἱποοηρταους 
Δηα ἐπ ροββὶῦ]α, ϑοβιίαὶ (ξγεζ, Οορεῦε. 

1 Ῥ. 41) ἀϊδουββεβ (815 ρᾶββᾶσε αἱ ρτεαί 

Ἰδηρτῃ : Βα ψουϊὰ τεδά οὐκ ἐθέλειν εἶναι 
ἔτι ὅπερ ἦν, σοταρατίπρ 103 Ε δεξάμενον 
τὴν ψνχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἦν, πῦρ καὶ 
ψυχρόν. ὙΒοΙα ἰ5 Ἰυοἢ ἰο ὍΔ 5αἰά ἴοι 

[Π15; Ῥπαὶ 1 (Πἰηκ (Πα νυϊραίς τη Ὀς6 ἀε- 

[εηάε(, 85 ᾿πἀϊορίίηρ [παῖ ἴῃ (ἢ6 ὁπς οδβ6 

8. σῆδηρα οἵ ἰάθη} 15 ἱηνοϊνοαά Ὀαΐ ποῖ 
ἴῃ [μ6 οἴδποῦ : [Ὡ6 ἱποοηρτυΐν ἴῃ ἔδοϊ 1165 
ἴῃ [86 βαρροβεά τεϊβηϊτίοη οὗὨ 115. ἰφθηιν 
ΟΥ̓ ἴῃ6 ἰάδθα ὑπάδσ οἰγουμηβίδηοες τ ΒΟἢ 

το ογ 115 σείεηοη ἱπιροββϑίθ]6. σμικρόν 
μέγεθος “οι ]ἃ τεπιδῖπ μέγεθος Ὀπὶ γεῖ Ὀςε 

ἕτερον. Μοτγθονοῦ Βομτ [᾿8 σεδάϊηρ δη- 
{ἰοϊραΐθβ ἴῃ ροϊπί τηδᾶβ ἴῃ μέγα ὃν σμι- 
κρὸν εἶναι. Οἱ (86 ψὨοΪ]6 (Ποσγείοσε ἱξ ἰ5 
Ὀείίεγ ἴο τοῖα ἢο σῆδηρδ. 

8. οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρός εἶμι] 1, 
[15 βδαπὶα ϑοῖκγαῖθθ, δ1ὰ 5141]. 

9. τετόλμηκε] 845 ἰῇ 103 Ὁ τολμήσειν. 
ΤΕ ρογίδοϊ ὄχργεββοβ ἴἢ6 ἄχϑά Ἴσοῃβίϊι- 

ἰίοῃ οὗ [ἢ6 ἰάθα : 1 ἢδ5 Ὀδ6η οσγάδϊηβαά ΌῪ 
ἠδίυζε ποὶ ἴο δηάυτα 5:41] 6855. 



103] 

ματι. 

ΦΑΙΔΩΝ. 

σαφῶς μέμνημαι---ΤΠρὸς θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ 
τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ καὶ 
μεῖξον γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ μείξονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη 
εἶναι ἡ γένεσις τοῖς ἐναντίοις, ἐκ τῶν ἐναντίων ; νῦν δέ μοι δοκεῖ 
λέγεσθαι ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. καὶ ὁ Σωκράτης παρα- 

Β βαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, ᾿Ανδρεικῶς, ἔφη, ἀπεμνημόνευκας, 
οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τε νῦν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. το 
τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἐκ. τοῦ ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον 
πρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ 
ἄν ποτε γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν 
γάρ, ὦ φίλε, περὶ τῶν ἐχόντων τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες 
αὐτὰ τῇ ἐκείνων ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων 15 

Ι. ἐν τούτῳ τῷ παθήματι] ἷ. ε. ἐν 
τῷ προσιέναι αὐτῷ τὸ ἐναντίον. 

103 Α---Ο, ὦ. 11. Οπβ οὗ ἴπ6 σοΙΩΡΔΗΥ͂ 
διιρραβίβ [μὲ [Π|5 ἀοοίτίης 15 ἱποοῃϑίβίθηςϊ 

ὙΠ ΟἿΣ ἰΟΤΠΊΘΙ ἰΠΘΟΙΥ οὗ ραηθσαίίοῃ 

ίχοτῃ ορροβιΐθβ (70 Ὁ 011... ϑοϊκγαίεβ σὲ - 
ὈΪ165 [παὶ [ἤδη να εῖα βρβαϊκϊηρ οὗ ραΐγ- 

Εἰ ου]ατς Ρροββοϑϑίηρ (86 δἰἰσι αΐθς. οὗ βυιοῦ 
ΟΡΡοϑβιῖββ, θαΐ πον γχὲ (641 τὶ τἢς ΔὉ- 

βοϊπία ορροβίίθβ [μοιλβοῖνεβ. Τα [ΌΣΠΊΟΥ 

ΟΔἢ Ῥᾶ55 ἔτοῃ οὔθ ἴο {6 οἴμεσ οἵ ἵψο 
ΟΡΡοβίίε σοῃάϊιίοηβ ; "ας. ἴΠ6 ορροβί(ε ἰἰβεῖ 

ΟΔ ἢ ΠΕΥΟΓ Ραΐ οἡ {86 παίατε οὗ [15 Ορροϑίζα, 
8. παραβαλὼν τὴν κεφαλήν] “Ῥεπά- 

Ἰηρ ἢἰ5 Βεδά ἴο ]ἰβίδβη, Α5 ΗἩεϊηδοτχῇ 
βιρρεδίβ, (6 ΟὈ])οΐοσ ΡσΟΌΔΟΌΪΥ βροΐκα ἰῃ 

ἃ ἴον νοῖος [ἢσουρῇ ἀϊπάδηςβ, 

9. ἀνδρικῶς) ϑοϊκταία5 15 πϑνοῦ 1 ἢ- 
ουἱ ἃ ψοτγὰ οὗ ῥγαΐθα ἴου ΔΗΥ͂ τηδυῖς οὗ 

ἰηίεγαςί οὐἔ'. πίε] Προῆσα ἱῃ ἢἷβ ᾿ἰβίθποις. 
ῬΙαίο 15 Ἰοηά οὗ ἴδε ψοχά ἀνδρικῶς απά 
ἰ1(5 σορτιαίεβ ἴο δχρσθθα βἰδΌ ΠΟ 655 ἴῃ 
διριτηεηΐ: οἵ, 7 Ζέαοίσίμς 204 Ἑ, Ῥβαφάγως 
2όβα, Κεῤνμόίίε 4548, Ζατους 752 Β: ἴῃ [86 
ΪἸαβὶ ἔννο ἰῃβίδῃσαϑ ᾿σοῃῖς δ! ]}γΥ. 

1Ιο. οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον] 
Τῆς ἀἰϑι ποίου 15 ΟΙΘΑΥ δηουρῃ. ὍΤΠδ 
σοποσγαδία ραγ  ΌΪΑΥ 15 ποῖ ἴῃ 1561 ορροβεά 

ἴο οἰ Ποῦ οὗ [ῃς ορροβίίεβ, ἰπεσγείοσα 1 οδῃ 

Ρ, 

δάτηἱί εἴας οὐ βιοῖ ορροβὶίο5 ψιπουξ 
οοηίγδαϊοίίηρ 1.561; Ῥὰΐ [ἢ6 ορροβίϊθϑ 

{Πδιβαῖναβ ἀγα 50 τ Δ }}γ Ἔχοϊαθῖνα {Πδὲ 
ἈΘΙΠΟΥ σδῃ δάθϊς [Π6 οἴμοῦ ψιπουὶ 56]- 

οοπίγδαϊ οἴου. ἩΗοί νγαίθσ οαῇ Ῥθοομηβ 

Πο]ά, Ῥφοδιιθ6 νγαΐεσ 15 ποὶ 1156] ὁρροβὶία 

ἴο οί ΟΥ οο]4, ΠΟΥ ἰβ ΔῺῪ αἰγὶ ραΐς 65- 

βοηἰία] ἴο 1ἰ νηΐ ἢ 15 Ορροββᾶ ἰο οἰἴδεσ. 

Βαΐ Βοὶ οσδηποὶ Ὀεοοηβ οοἱά ψίϊῃουϊ 
τηδηϊίεσι σοηἰγδϊοϊίοη οὗ 1.5 ον παίυγο. 

ΘΙΔΠΑΥΥ,  ΏΘΩ ΜῈ ρσεηογαίθα ἕών τοι 
τεθνηκός, ΘῈ ἀἸά ηοΐ χηδδη [δαί ἀθαίῃ θ6- 

σδΏ6 116, Ῥαΐ 5 ρΙν (μαι [πἰηρο (μὲ 1ἴνα 

Ὦανα ραββθαᾶ οὐδὺ ἔτοτη ἃ ἰδία οὗ ἄδαίῃ 
ἰηΐο ἃ βίαίβ οἵ 16. Ιὴ [᾽6 πεχέ οβαρίοσ 
ΒΟΜΘΥΕΙ γα 5881] 566 (παὶ ἃ {το σ σὸ- 
πηεσηεηΐ ταυβί 6 τηδάδ. 

13. οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν] Θ᾽ τηηπ)ῖας οδῃ 6 
5128}} δηὰ ρτεαΐ ὈΥ ρδσζίἰοἰραϊίΐοη ἴῃ [ἢ 6 

1Ιῴ645 οὗ 5114]} ἀῃηᾶ στεαΐῖ; Ὀπὲ {μ6 1ᾶδα οὗ 

στιβαΐηθθθ ἴῃ ἢΐὰ σἂ ὨΘΥΟΥ ἤᾶνα [6 
4υΑΙΥ οὗὨ 5ῃη8} 1 πε85, 50 ἐμαὶ ϑ πιτοΐδβ 
5ῃου ἃ 6 51:14}1 ὈὉγ νἱγίια οὗ 1158 ᾿πητηδ- 

ΠΘΠηΟ6. ΕῸΣ ἐν τῇ φύσει οοτηραᾶῖα 2.47- 
ρος 131 Ὁ τὰ μὲν εἴδη ταῦτα ὥσπερ 

παραδείγματα ἑστάναι ἐν τῇ φύσει. 
15. τῇ ἐκείνων ἔπωνυμίᾳ]) Ηδταε Ρ]αίο 

Ρτορουηάβ ἃ (ἤθοτΥ οὗ ργεαϊοδίίοη, ὝΒθη 

ὙῈ 54Υ μδἰ Θοκγαῖεϑ 15 5:14]1}, ψα ἄο ηοΐ 

Ιο 

ὝΔ4Α. 
᾽ ’ 

103 τε καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῷ παθη- 
ΑᾺ ’ 

Παντάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω φαίνεταί μοι. 
, 4 ΝᾺ ; 9 ᾿ Υ » Σ 

11, Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας---Ὅστις δ᾽ ἦν, οὐ 
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ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαζξόμενα' αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα οὐκ ἄν ποτέ 
φαμεν ἐθελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι. καὶ ἅμα βλέψας πρὸς α 
τὸν Κέβητα εἶπεν, Ἄρα μή που, ὦ Κέβης, ἔφη, καὶ σέ τι τούτων 

ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν; ὁ δ᾽ «Οὐκ; αὖ, ἔφη, ὁ Κέβης, οὕτως ἔχω" 

δ καίτοι οὔ τι λέγω ὡς οὐ πολλά με ταράττει. Συνωμολογήκαμεν 
ἄρα, ἡ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο, μηδέποτε ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον 
ἔσεσθαι. ἸΙαντάπασιν, ἔφη. 

111. Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σκέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα συνομολογήσεις. 
θερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν; "Ἔγωγε. ἾΑρ᾽ ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ ; 

το Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ ἕτερόν τι πυρὸς τὸ θερμὸν καὶ ἕτερόν τι ἢ 
χιόνος τὸ ψυχρόν; Ναί. ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽ οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέποτε 
χιόνα οὖσαν δεξαμένην τὸ θερμόν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέ- 
γομεν, ἔτι ἔσεσθαι ὅπερ ἦν, χιόνα καὶ θερμόν, ἀλλὰ προσιόντος τοῦ 

θη ἰπδΐ ϑΘοϊκγαϊοθ δπα 5114}} αἵ (86 
βδτὴ6 ἰπίησ, πὶ τνα σ411] ϑοκτγαῖθβϑ αἴϊεσ (Ὡ6 
Ὡδῖὴ6 οὗ ἴΠ6 14εα οβα δἰ ιίς 6 Ρο58- 

565565. ΤῸ τηδηῖς [5 Ροϊηΐ νγᾶ5 ΠΘΟΟΘΒΑΤΥ 

Ῥοοδυβο οὗ (Π6 σοηζαδίοη ἱπίο ψὨΪσΒ ΑΏ- 

Εἰβίθθηες δηά οἴμοι δὰ [4116 ἴῃ [ἢ6 
τηδίίο οὐ ρτγεάϊοαίίΐἼοης Ὅῃὰ αἰβδγθησα 

Ὀείνδεοη Ρ]αίο᾽β ἰγεαϊτηθηΐ οὗ δε βυθ]θοί 
ἴῃ (6 ῥξαεάο ἀπά ἴῃ [ἢ ,δοῤῆϊἑεέ ἢὰς ὈδΘ 
ἄδδϊα τ ἴῃ (Π6 ἰηἰτοάποίίοη εὶ 5. 

4. οὐκ αὖ] “πο, ηοὶ (ἢϊ5 α΄. ΤΠΒ 

ΤΏ55. ἃγεῈ σογπιρί Ποῖα: 1 Πᾶνε δάοριοά [Π8 
ἰοχί οὗ ϑοῆδηζ, Ἔχοορί [δὶ μ6 Ὀγδοϊίκείς 

ὁ Κέβης. Ζ. ἀπὰ 851. ἢᾶανε οὐκ αὖ, ἔφη ὁ 

Κέβης. 

103 Ο---ἼΟΆ Ὁ, ὦ. 11, ὙΒ6 πα 41} ἐχ- 

οἰυκῖνε ορροβίίεβ, μβοῖ δῃά ςοἱά, ἂζὲ τοί 
ἰδοητςαϊὶ ψ ἢ ἔτεα δηα βηον; γεὶ ψὲ 566 
(δαὶ ἤτε Ψ|11] ποῖ δά οοἱά, ΠΟΥ 550} 

μοαῖ. Βεποα ψὰ ἰπέίδγ ἴῃδὲ ΠΟ γ6 ΤΩΔΥ͂ 
6 δὴ 1ἄθα ψῃ]οἢ 15 ποῖ οἠδ οὗ ἃ ραὶσ οὗ 
ΟΡΡοβίίεβ, θαΐ ΒΟ ἢ τᾶν ἀχοϊαάθ οπα οὗ 
ΒΟ ἢ ΟρΡΡοϑβὶίεβ. ΕῸΥ ἰηβίδηςθ, ([Π6 ἰάρα οἵ 
οἀᾷ 15 ορροβὶΐβ ίο (μαΐ οὗ ὄὌνει, δηᾶ οχ- 
οἰαθῖνα οὗ 1ἰ. Αἶβθο 186 1:άφα οὗ (ἢτθα, 

{μουρὴ ποῖ ορροβίίε ἴο ὄδνθῇ, Ὄχοϊι ἄδς 1, 
Ῥδοδαβε [πς 1ἄδα οὗ [ὮγαΘ ΠΕ ΘσβϑΑ ΓΙ ΪΥ ΟΑΥΤ65 

νι 1 6 1464 οὗ οἀὐᾶ. δ᾽π]αΥ]γ ἰἢς ἰάοα 
οὗ ανθὴ δῃὰ [ἢς ἰάεα οὗ ἴνο δχοϊυάς [6 
ἰᾶεα οὗ οὐά. Ταῖς ἰἴ Δρρϑδτβ δαὶ {Π| τῸ 
ἅτε (1) ὁρροϑῖϊς ἰάδας ψΠὶσ ἢ ἀγα ταί 8}}} 

Θχοϊασῖνα, (2) οἱἢεσ 1465, ποΐ ἰάθηϊς δὶ 

} ΔΩΥ͂ σις ἢ ορροβιία Ὀὰΐ ὩΘΟΘϑϑασΥ 

ραγίακίηρ οὗ 1ἰ, ψνϊς ἢ, Θαυα!]γ 1 (μδὶ 
ορροβίίβ, Ἔχοϊυάς [ἢ οἴου ορροϑβίίβ. 

Αἰαογ δι Ὁ 5 ϊηρ ἰῃ [86 ΒΠΙΘ(ἢ ἙΠαρίοσ 
{πΠαΐ ορροκὶϊε 1άδαϑβ οδῃηοὶ δηΐϑυ ἰηἴο σοῃλ- 

ταυηΐοη, Ῥ]αίο᾽5 ηοχί ἰαϑὶς ἰ5 ἴο 5ὅῆον ἰδὲ 

[ῃἷς ἱποοπιγαι πὶ Δ Ὑ δχίθης ἴο οἴ σ 
Ιάθας, ψι ἢ, ἱΒουρΡἢ ποῖ {Ποηηβεῖνες ορ- 
ΡῬοβίίβ ἴο δηγίμίηρ, ἀγα ᾿ΠΘΘΡΑΥΔΌΪΥ οοτὴ- 

Ὀϊηοὰ νι οὔς οὗ 5ιοῖ ορροβιίεθ δπὰ 
[μεγείογα ΘΟ βα ΠΥ ὄχοϊυᾶθ [ἢ οἰογ. 

9. ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ] Ρ]Ϊαίο αἱ ἢχεί 

ΒΡΘαἶκ5 οὗ ποῖ, ςο]ά, τε, βσῃηον, σιβουῦῖ 

ἀἰς πο Θρθο γὴν Ἡ ΒΕΙΒΟΥ Ὧ6 Τηθδῃ5 

1Ιάεας οὐ ραγί συ ]Δγ5 : Ρυ β ΠΥ Βοσσενοῦ μα 
δῖνεβ ἃ Ῥγδοῖβε βἰδίθιηθηΐ : ψὰ δᾶνα ἢ 

Ι04.[«ΑᾺΔἉἩἜ (1) περιττόν, [Ὡς ἰάεα οὗ οἁά, (2) 
τριάς, ἴῃ 8 1ᾶϑα οἵ ἴἄταο, ( 32) τρία, ἴῃς [ἢγεα 

Ῥασισυ]αγς ἱπίοστηθα ὈΥ [Πα τριάς. 

12. χιόνα οὖσαν] Θ΄.ἤδη ντἱῖοβ χιόνα 
ἔνῖσθ, ὙνὨΙΟ 15 ἴαγ ἤότω δα ρῃοηίουβ δηὰᾶ 
ΒΌΓΕΪΙΥ ὈΠΗΏΘΟΟββασΥ, ἴπθ6 βυρ]εοϊ Ὀεΐηῃρ 

ΤΟΔΑῖΠΥ σα ρρΡ]ἰεα ἔτοαὶ 16 ῥγδοράϊηρ 56- 
ἴθῃοθ. : 

ἐν τοῖς ἔμπροσθεν) 102 Ε. 
13. Χιόνα καὶ θερμόν] “δἱ οηζε 5Ξηονν 

δηᾷ ποῖ. Τμα βθῆβε ἰ5 ρεσίεοι  υ σῖρῃί, 

Δηά 1 οαπηοῖ ὑμπάοιβίαπα ΨΏΥ ϑοῆδηζΖ 
5ῃου ἃ Ὀγδοϊκεῖ καὶ θερμόν, 835 ἢς ἄοα5 καὶ 

ψυχρὸν ἴῃ Ἑ. ΕῸΣ ἴδε ρΡῆταβε χιόνα καὶ 
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φὰ ζ΄. 

θερμοῦ ἢ ὑπεκχωρήσειν [αὐτὸ] ἢ ἀπολεῖσθαι. ἸΙάνυ γε. Καὶ τὸ 

πῦρ γε αὖ προσιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἡ ὑπεξιέναι ἢ ἀπολεῖσθαι, 

οὐ μέντοι ποτὲ τολμήσειν δεξάμενον τὴν ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ 

ἦν, πῦρ καὶ ψυχρόν. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. "Ἔστιν ἄρα, ἦ δ᾽ ὅς, 

περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσθαι 
δι 9 “χ“΄'σνἝὮορ»νἵ 4 Α 4Ν ͵ . Α Λ΄ ὯΝ 

τοῦ αὐτοῦ ονοόματος εἰς τον ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἀλλο τι, Ὁ ἔστι 
, 9 4 διὰ 3 Ἁ ᾿ 9 ᾿Ὶ .] ρ᾽ ῳ Ν Αλ,» 

μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνον μορφὴν ἀεὶ ὅτανπερ ἧ. ἔτι δὲ ἐν 

τοῖσδε ἴσως ἔσται σαφέστερον ὃ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί που 
δεῖ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, ὅπερ νῦν λέγομεν᾽ ἢ οὔ; Πάνυ 
γε. ἾΑρα μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ καὶ ἄλλο τι, ὃ 

θερμὸν ἰΞ ΘχρΙ]ηδίοτγη οὗ [πΠ6 ψΏοΪς οἰδιβα 

δεξαμένην τὸ θερμὸν ἔτι ἔσεσθαι ὅπερ ἦν, 

{8ς του] οὗ ψ  ϊοἢ ῥγοσθος νου Ὀ6 Ὁτα- 
οἰβεὶγ ψιῆδὶ Ρ]αῖο βαγ5, μοὶ βῆονν. ϑοθδῃζ 
Βοϑίὴβ ἴο τείεγ ἰξ (ὁ {ῃ6 ὅπερ ἦν Δ]οῃθ. 

Ηϊτβοΐρ ροθ5 50 (ΔΓ ἂἃ5 ἰο Ὀγαςκοί ἃ]]} 

[ἶγοο νγογάς: αἷςο πῦρ καὶ ψυχρόν Ὀοΐονν. 

Ι᾿απηοῖ 566 (μαἴ (Π6 5ῃηδάοΥ οὗ Ξιιϑρίοἰοη 
δἰίδοδες ἴο ἰπδηϊ. 

1. ἀπολεῖσθα!ι])ῦη͵ Τμαὶ ψῆϊοῦ ἀπόλ- 
λυται 15 οὗ σουΐθα ηοὶ (ἴδ ἰάθα, ψὨὩςΟΝ 15 

ἃ5. ἱῃηρουϑηδῦ]6 οχίβιϊπρ ἐν τῇ χιόνι ἃς 
οχί βίϊηρ ἐν τῇ φύσει : δὶ ρΘΓΙ5 65 ἴ5 (ἢ 6 

4υ δ] οὗ σηονν Ψ  ΪΙΟὮ (Π6 ρατίϊσυϊαγ Ρο5- 
56 5565 ὈΥ (πε ἱπητηδῆθηςα οὗ (η6 ἰδ οὗ 
δηον---6 βϑηβῦ]α ἔοσιῃ οὗ 5πον, βύοἢ 

8ἃ5 ἰοθο ἀφθουι ρα 'π 7 ὡμασς ξο Ο 85 

εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα : (5 ΠΟΟΥΝΟΥ ἰ5. (ο 

δχρίαΐη Ρ]αϊοβ ψψογάς ὈΥ πϊθᾶης οὗ δὴ 
ΔΏΔΙγϑῖβ τυ Π] ἢ Π6 ΠδΔα ποί γεῖ πχδάδ. 

4. ἔστιν ἄρα, ἦ δ᾽ ὅς] “1 ἰ5 (Π6 οα56ε 

[6 ψ ἢ ϑομηα ἰά645 οὗ [ἷἰ5 Κη [Πδ΄ ηοΐ 

ΟἿΪΥ ἄἀο Ψὰ τεοορηΐβε (ῃ6 τίρῃις οὗ (815 

Ἰάθα :ἰβεῖ ἰο [6 βδίῆβ Ὡδιὴβ ἰῇ ρθῖρθ- 

ταν, Ὀπὲ αἶσο (μαΐ οὗ βοῃγα οἴμεσ ἰάθα, 

ποῖ Ὀεϊηρσ Ιάφηξιςα] ψ ἢ 1, νος ἢ, 6 η- 
ΘΥΟΙ 1 οχὶβίβ, δἰ γαγϑ ῬόββθβθεῈ5 [Π6 (ὈΥΠῚ 

οὔ [6 οἰμοσγ᾽, Εοτ ἴῃς σοποίγυςςίοη ἔστιν 

ὥστε οἵ. 93 Β. 
6. τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος] 50 ϑοῇΔηΖ: 

τὶρμογ, ἃ νου] βεεῖα ; οἵ, θεῖον, τὸ γὰρ 

περιττὸν ἀεί που δεῖ τούτον τοῦ ὀνόματος 
τυγχάνειν. Τῃ ϑβυρροτί οἱ ἑαυτοῦ Ῥτοί. 

(ὐεάάες σοίουβ ἴο 104 Α μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ 

ὀνόματος. Βαυὶ ποτα, ἃ5. Μὲ} δβ ἰῃ τῷ τε 

αὑτῆς ὀνόματι Ὀεΐονν, ἃ ΠΟΙ ρΑΙϑοη ἰ5 ἴἢ- 
γοϊνοα ψΏΣΟἢ 15 ἀρβθηΐ μετθ. Ζ. δῃηά 8ιί. 
δῖνε ἑαυτοῦ. 

ἤἥ. τὴν ἐκείνου μορφήν] Οπ [ἢ ΐ5 
νυγιςορδοὴ οὔβεγνεβ ὁ“ ποίδίυγ 4115 νογ- 
οι 515: 4110 εἶδος τί ἀπινοΥβα 115 

Βαραίαγ, μορφὴ υχϊη5 πηΐϊνεγϑαϊα οἱ αιδϑὶ 

ΠΟΙ ΠΊΠΠ1Ο τοῦ εἴδους : γα ἰτ1 Τ2ΊΝΦΡΜΣ ἐφ 

2α;γ εἶδος ἀϊοϊζατ, ἐγία δυΐδτι 1Π1|Ξ μορφὴν 

Βαρετε. Βυΐῖ (5 αἰΞξεϊποίίοη οδηηοί 
Ῥὲ πιαϊπίαϊῃθά ; ἔοσ, ἃ5 γι δοῖ Πϊπὶ- 

561{ ῥΡοϊπίβ ουἵ, ἰῇ 104. ἢ Ρ]αίο βᾶγ5 ἡ 
ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορῥῇ ἣ ἂν τοῦτο 
ἀπεργάζηται, ΜΕΙα μορφῇ Ξετῷ περιττῷ. 
Ιη ἔδλεοϊ μορφή, εἶδος, ἀηὰ ἰδέα τα ἴῃ (ἢ6 

Ῥγδβθηΐ ρᾶββαρθ ᾿πίθ δηροαῦ]ς ψοσάβ. 

“ΤὨῊΘ 5ρβοῖθβ 85 ἴῃ 6 μορφὴ οὗ (6 ροπιιβ 
Ργοβοηῖ, ἢ νδΐθυευ 6]56 (μαι μορφὴ ΤΑΥ͂ 

ΡῈ σοτωθιηδᾶ᾽, 5ὰγϑ Ργοί. βάάε5, τ ρθι]γ. 

ἔτι δὲ ἐν τοῖσδε] Νο ἵἔγεβῃ ροϊηΐ ἰς 
Ἰηἰσοάυσεοα Ποζε : Ῥίδίΐο 15 πλοσγοὶν 11105- 

ἰγαϊϊηρ ἢὶ5. ΡῬγορο βίο τλοσα (111γ. Ἐτοηλ 
Ἦ15 βεοοηᾶ δχαηιρῖα ἢὯ6 ἀραΐϊη ἄταν [ἢ 6 

ἰηΐδγεηςα βἰαιοα ἴῃ 103 Ε, ΒΟ ἢδ ρἶνοβ 
ἴῃ ἃ πλοῖα οοιηρίείς ἔογῃ ᾿ἢ 104 Β. 

Βο. τοῦτο γὰρ ἐρωτώ] “ ἴον (ἢΪ5 '5 (Π6 
Ροϊηΐ οὗ μὰν αυδδίϊοη. Τἤεβα σογάς 

αἰγοοὶ [6 αἰἰδηςίοη οὗ ἴ[Ώ6 Βρᾶσοῦ ἴὸ ἴῃ6 

Ῥτοροϑιτίοη οἱ Ὑν ]οἢ πηοϑὲ βίγεϑϑ 15 1414: 
νἱΖ. (αὶ ἴῆδτε δῖὰ ἰάθαβ ὙΠΊΟἢ ἀγα ποῖ 

Ἰοσίοα! γ ορροβὶΐε ἴο δηγιίηρ, αὶ ΠΟ 

ὩΘν σία 1655 οοπίδίη (ἢ 6 ῥυποὶρ]ς οὗ βοιὴδ 

οΡροβῖίε δῃά {μοσγοίοσε τοίαβα ἰο σοὶ ης 
ψ τῆς τῖναὶ ορροβίίθ. Τῆς νἱίδὶ 1πλ- 
Ροτίδῃςβ οὗ [5 γγὰ 511}4}1 ὑσεβθηι]ν 566. 

10-2 
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ἔστι μὲν οὐχ ὅπερ τὸ περιττόν, ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ 1( 
Ὑ.», ὶ λ “- ξεί ὃ Ν Ἁ ΕΥ̓͂ ͵ Ω͂ σι 

ονοόομαᾶτος Κα Τοῦτο καλέειν αξεὶ, ὁίὰ ΤΟ οὐὑτΤὼω πεφυκεναι, στε Του 

περιττοῦ μηδέποτε ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἶναι οἷον καὶ ἡ 
τριὰς πέπονθε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει δὲ περὶ τῆς τριάδος". ὧρα 

, ὃ σὰ [δὲ ξ κ« 9 ἢ 3.4.Ν ᾽ὔ .} ὶ ΓαῚ 

5 οὐ ὁοκειὶ σοὶ Τῷ ΤΕ αἄντὴς ονοματιὲ αξεὶ τροσαγορεῦυτεα εἰναύ Κα Τῷω 

τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος : ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω πως 
πέφυκε καὶ ἡ τριὰς καὶ ἡ πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, 
ὥστε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστι περιττός" Β 
καὶ αὖ τὰ δύο καὶ τὰ τέτταρα καὶ ἅπας ὁ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ 

το ἀριθμοῦ οὐκ ὧν ὅπερ τὸ ἄρτιον ὅμως ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν 

ων ωε 

δι Ψ ΄ι Ἁ 4 ε 
ἀεί: συγχωρεῖς ἢ οὗ; ἸΠῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. Ὃ τοίνυν, ἔφη, βού- 
λομαι δηλώσαι, ἄθρει. ἔστιν δὲ τόδε, ὅτι φαίνεται οὐ μόνον ἐκεῖνα 
τὰ ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντ᾽ ἀλλήλοις 

9 ἴω 

ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομένοις ἐκείνην τὴν 
4 ι ἢ Δ Δ Ὸ 4 4 ΜΆ φ 4 , Φ 4 353.ν»,.0ὄΡ [4 3. »ᾳ»" Ψ ἰδέαν ἣ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἦ, ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς ἤτοι 
ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα. ἢ οὐ φήσομεν τὰ τρία καὶ ἀπο- Ο 

2. καὶ τοῦτο καλεῖν] 5ς. περιττόν. 

ἡ. ὁὃ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας] “ἢ ς 
δητῖτα Π41 οὗ (6 βεί οὗ πυσρεσβ᾽ (ΟΡΕ. 
Εογ [6 οοπδίπιοίίοη οὗ. ΤὨπογαϊ 65. ΝΠ 
8 τὰς ἡμισείας τῶν νεῶν. πολὺς 15 511|]- 

ΙΑΥΪΥ υϑεὰ, Τῆς. 1 καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ 

βίου : ἀῃιᾷ οἴμαν 1ἰκὸ ἰάϊομις δῖε ρίνθῃ ἴῃ 

γαρπεῖβ ποῖ. 
12. οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία] “ ποί 

ΟἿΪΥ ἴῃοβε οσὶρίηδὶ ορροϑιίθβ σοῖῆιβε ἴο 

δάχ οαοῖ οἴου, Ὀὰΐ αἶθο [ποβο, ΟΣ, 

[πουρὴ ποὶ ορροϑιίίαδ. οὔθ ἴο δποίδου, 

ΔΙΑ σοπίδιη (ἰἢ6 ΤΟρροβίίθϑ, βθεῖὰ ΠῸ 

τοτα ᾿κεῖν ἴο δάμχλις ἴῃς ἰάθα ψὩὶ ἢ ἰ5 
οΡΡοϑβίίβ ἴο ἴ8ε ἰάβθα (ΘΥ σοηίαϊη, Ὀθαΐ οἡ 

115 ΔΡΡυόδοῦ ἴΠΕΥ δε ΡΟΥΘ ἢ οὐ Ψ1Π- 
ἄταν. Τμαὶ ἰβ ἴο βᾶγ τριὰς 15 ποῖ Ορρο- 
βἰῖα ἴο δνάς, "αῖ 1 σοηΐαϊῃθ δῃ Τρροβίΐθ, 

περιττόν, ἰο ἴδε 1464, ἄρτιον, ςοηϊδ! 64 ἴῃ 
δυάς. ΤΒεοτεαίοτα τριὰς δα π4 }}}7 ἢ πε- 
ριττὸν Ἔχοϊυε5. ἄρτιον Δηἀ δυὰς ἐχοϊι 65 
περιττόν. 

16. ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα)] ΑΞ 
Αϑί βαγ8, ἴῃ6 σοῃβίσιοιοη 15 85 ἰμουρἢ 
φαίνεται δά Ῥεδη νυιθη ἰηϑίοδα οὗ 

ἔοικε. 
Ι04 Ο--ἸΟ Β, ὦ 111. Ιμοἴ ἃς ἀεῆπα 

[8656 ἰάδαβ τῆοσγε οἱοβεῖΐγ. ϑυοὴ δὴ ἰάθα 

15. ποῖ 1561 ομβ οἵ ἵτο ορροβιία 1465; 

Πανογίμο οθς, ἰηΐο ἩΠαίθοσνεσ ρδγίϊσυ ας 

1 ᾿πίογτης 1ἰ οαττῖθϑ δοηρ 8 1 οἠς οἵ 
[656 ορροβίζεβ ; 80 {πὶ 186 ρασγίϊου]ατβ 
816 ο8116ἀ ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ (Π6 πᾶπὶς οὗ {Πεὶγ 

ον ἰάδα, Ὀκὶ Ὀγ [86 πδηλε οὗ [85 ὁρρο- 

βί[6 αἷβθο; ΠΟΥ οδῇ [ΠΕΥ δάταϊξ (Π6 οἰοΥ 

ΟΡΡοβίίε ψιίμουι σεαϑίηρ ἰο θῈ ψῇδΐ {ΠαῪ 

816. ΕῸΣ ἰηβίαποα ἴῃγθαα ρδυίουϊαῖς ἃΓΘ 
ἴμγεα ὈῪ ρΡδσι οὶ ραίοῃ ἴῃ ἰἢ6 1ά64] ἰσϊδὰ ; 
Ὀπΐ [ΠΟΥ ἃγα ἷςο οἄαά, Ὀδοδιιθα ἴδ ἰπδά 

Αἰνγαυϑ σαΥτ65  Π 1 [6 166 οὗ οἀάπε85. 

ΟΟὨΒΘΑ]ΌΘΗΓΥ [ΠΟΥ σα ὩΘνΟΥ δά (ἢ 6 

ἴάεα οὗ Ἄνβὴ ψιουΐ οδαϑίπρ' ἴο θὲ ἰἤσεθ. 

Οὗ {πϊς ἃ δαμθεσ οὗ οἴμοσ Ἔχᾶγρ]65 ἃγα 

σίνεβῃ. . 
1 τρῶς 6 Τπουρμς (Παὲ τη τὰς Ιαϑὶ 

οἰδρίεσ γα Ὠδα δγεδαν ἃ κυβιοίεηξ δο- 

σουηΐ οὗ [Πε56 1Ι4θαβ. Βυΐ ἴῃ [6 ῥσγεβθηΐ 

σδμαρίου οπα ἱπηροτίδηϊ δά ἀϊτοη 15. πηδά6. 

Νον ψὰ ποῖ ΟἿΪΥ 54Υ οὗ [ες ἄλλ᾽ ἄττα 
ἴπαί (ΠδῪ ἔχει τὰ ἐναντία, Ὀπὶ 4150 (μαὶ 

{Π6} ἐπιφέρει τὰ ἐναντία εἰς ὅ τι ἂν κα- 
τάσχῃ. ΤῊϊΞ ἰ5. ἃ ΠΘΟΘΘΘΑΥΥῪ ΟΟΙΌΪΙΔΙΥ ἰοὸ 

ἰδ ἑοσγεροίηρ; θαΐ Ρ]αῖο ἀδϑίγεβ ἰο Ὀγίηρ 
11 ουξ 45 ῬγΟΤΊΙ ΘΓ ἃ5 Ροβϑὶ δΪ6, Ὀθοδιβα 

[815 15 [6 ροϊηξ δἱ ψ βίο [ἢ6 ΨΟΪΕ ἃΓ- 

συμηθηΐ 15 δἰμηθ. ΤὨυς (ἢς ρσἰβί οὗ (ἢΐβ 
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ἢ, λεῖσθαι πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πείσεσθαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτι 
, 

35 Ν 

ἢ τρία ὄντα ἄρτια γενέσθαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Οὐδὲ 
᾽ 

ἡ μήν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς τριάδι. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ ἄρα 
᾿ 3 ,. μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα ἄλληλα, ἀλλὰ καὶ 

; ἄλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, 5 

. λέγεις. 
1111. ούλει οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐὰν οἷοί τ᾽ ὦμεν, ὀρισώμεθα ὁποῖα 

) ὡς 
φ 4, Ὁ ταῦτά ἐστιν; Πάνυ γε. ἾΔρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Κέβης, τάδε εἴη ἄν, ἃ ὅ 5, 

[ο͵ 

; τὸ ἄν κατάσχῃ μὴ μόνον ἀναγκάξει τὴν αὐτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, “ον ς “ 
δι Ὡπ ἀἁ 

, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου ἀεί τινος ; ἸΠῶς λέγεις ; “Ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν. τοριντοῦ “" 
οἶσθα γὰρ δήπου ὅτι ἃ ἄν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη 
αὐτοῖς οὐ μόνον τρισὶν εἶναι ἀλλὰ καὶ περιττοῖς. Πάνυ γε. πὶ σϑδ νη ες 

᾿ . ,᾿ ες.) , 2 γυ Ὁ» Ν .“ΔδΑ Ἁ" τὸ τοιοῦτον δή, φαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῇ, ἢ ἄν τοῦτο 
.σπσΠΠΠᾷῦ- τε" , 

᾿ς ἀπεργάζηται, οὐδέποτ᾽ ἄν ἔλθοι. Οὐ γάρ. Ἑϊργάξετο δέ γε ἢ 
ὶ μ " 3 ἴο 9 περιττότης; Ναί. ᾿Ἑναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίου Ναί. ᾿Ἐπὶ 15 

Ἁ Υ̓ « “ἽΛ 3 [2 9. , 5.32 3 [οὶ ΝΥ ς Ε τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα οὐδέποτε ἥξει. Οὐ δῆτα. Λμοιρα 
“ 3 δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία. "Αμοιρα. ᾿Ανάρτιος ἄρα ἡ τριάς. Ναί. 

σπαρίοσ [165 ἰῃ 115 δρρ!!!σϑίίοη οὗ (ἢ ρτῖη-ὀἑ Νοιν ϑιαηἀϊηρ (δαὶ αὐτῷ [πᾶ5 ονεσ- 
1016 ἴο οοῃοζείαϑ. Ὑν ΒΟ μλΐηρ᾽ τη5. δυο 1 σαπηοί Ὀε]ανς 

8. δὅτι ἂν κατάσχῃ] “νη ΐοι, ψαῖ-ὀ [ἷἱ{ ρεοηπΐηθ. ὙῊΘ ΟἸΪΥ ῥἷδῃ ἴου πιδκίηρσ 
Ἔν οσ ΤΏΘΥ ΟΟΟΌΡΥ, σοΙΏΡΕ] [Πᾶὶ ἴο ἢανε ποῦ δβηξβα οὗ 1 15 ἴο γεδὰ δεῖ ἢ Ομ άϊ ἔοσ 

ΟὨΪγΥ 15 οὐχῃ ἰάθα, θυΐϊ αἰτγαγβ [μαὶ οἴβοθβ θα ἀεί, Βα (ἢ6 ρῬΒγαβθοίορῃ “Ὀαὶ 1 α]5ο ἢδ5 

ΟΡροβίίε ἃ5. νε]1᾿. Τθε ψνοτὰ κατάσχῃ πεεά οἴ βοῖὴξβ ορροϑίίε᾽ 15 50 σ᾽ ΓΙ ΠΡῚΥ ἴη- 
ἱ ταῦῦκβ (ἢ 6 ἔσεϑῃ ροίῃξ: ψμδί (ἢ ἰάθα οοοῦ- δρρτορσίαίς παΐ 1ξ 15 ἱπογεάϊθ]ς ἐμαὶ ΡΙαΐο 
| Ῥἷε5 ΟΥ̓Ϊηΐοτπλθ σδῃ Ὅ6 ποίμίηρ οἶδα ξ τῳτοίε ἰῖ. [μάνα ἐπογείοτε 1 (Βε ΖύποΒ 

ῬδιΊου]ΑΓ5. εὐϊίογβ ο᾽οοίοα αὐτῷ, νοι ϑοβδηΖ τὸ- 

9. τὴν αὑτοῦ ἰδέαν] 1.6. ἐκείνου ὅ τι ἰαΐπς ψΠΒΐη Ὀγδοκείθ. Αϑί᾽β ἀεί δή τινος 
ἄν κατάσχῃ. ΔΝ ΟἾΪΓΔΌ 5 ΓΑΠΡΈΪΥ Το ἰς ἠοΐ 84, ρΡοββί]Υ δοοουπίζηρ ἔοσ [ἢε 

" αὑτοῦ Ὀοζ ρ] ς ἢ δαυΐ ἄεξῃ ΡΊυταὶ ὦ. ΤῸ οοτταυρίίοη δήνος. 
ΒΑΥ͂ ποϊῃΐηρ οὗ ἴῃε ρστυδιησηδυ, [15 τ Δ ]κ65 13. ἐκείνῃ τῇ μορφῇ] 5:6 Οἡ 103 Ἑ. 
Β,ΘΟΙ ΠΟΏΒΘΩ56, ΣΕρταβεηςηρ ἴῃ 6 ἰἅξα ἃ5 14. εἰργάζετο δὲ ἡ περιττότη)]) ΤῈΘΕ 
{86 ἰάδθα οὗ 1561. Ῥ]αίοβ τηβϑαπίηρ ἰδ τηϑ8. γϑδαϊηρ ἡ περιττὴ 15. σχεῖν ἰηάείεη- 
Ῥἰαΐῃ δῃουρῃ. ὍΤμα ἴά64] ἰπἰδᾶ, ἴοσ 'Ὡ- 5016. Ῥ]δαΐο Πδύοὺ 0865 5ΈΟἢ ἃ ρῇχζαβε 85 ἡ 

βίδῃοθ, Οσουργίηρ' [Π6 οσοποτεία ἴτεα,οσοαβ περιττὴ ἰδέα, Μ ΈΙΟΒ νου]ὰ ᾿ηἀαοα 6 βοιμθ- 
(ἢς Ἰαϊίου ἰο τϑοοῖνα ποῖ ΟὨΪΥ {π6 ϑρεοϊῖ {μϊηρ ὙΕΙῪ {πῶ ὨοΏβΘη56, ΧΟΡΘΌΪΥ Ὧ6 
Ἰάεα, τριάς, Ἰναΐ α5ο [με ἰάεα οὗ α οεγίαϊῃ ψυτοίθ δἰἴποσ ἡ τοῦ περιττοῦ οὐ ἡ περιττό- 

ΟΡΡοβίίε, περιττόν. τηϑ: ἴπε Ἰαίίοσ, ψΒοἢ ννὰβ συρραοβίοά ἴο 

10. ἐναντίον ἀεί τινος] ὙΠΕΙΘ ἰΒ 80ὺ ΙΩ6 ὈΥ̓͂ ΜῪ ΤΔοίκβοῃ, 1 μανα νεηϊυγεα ἴο 

ταῦ ἢ σοπίπϑίοη ἴπ [πε τηβ5. {παὶ ἰξ ψου]ά δάορί, δ5 [86 τω ἱ]ᾶάδϑβί τοιηθαῦ 1 σδῃ βπά 
Ὅ6 ταβἢ ἴο αϑϑευΐ σοῃβάθηςυ ψηδὶ ἰ5 [6 ἔου 8ῃ ενϊάεηΐ σογτα ρου. (ΟΟΙΡΑΣΟ ΓΟ5 Ὁ 

ἴτας τεδάϊηρ, ΤῊΗΐβ Βονενοσ ρίνεβ ρθ-Ἤὀ οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν περιττότη:. 
Οἴβοὶν [ῃ6 βθῆβα σεαιήγεα δηᾶ ἀἰβεσς ἔγοτῃ 15. ἐπὶ τὰ τρία] ἱ. ε. [ἄχεα ρατγσα]4 15. 

186 Ὀεβί τη58. ΟὨΪΥ ἴῃ [μ6 οτγηϊββίοῃ οὗ αὐτῷ. 17. ἀνάρτιος ἄρα ἡ τριάθ) ΤῊΘ ψοτά 
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Ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμως 
ζω κι φ οὐ δέχεται αὐτὸ τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν ἡ τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὖσα 

4 , 40. ΩΣ τ δι, οἷς “ ἣ 9 9 ᾿ ΄ὰ 

ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, τὸ γὰρ ἐναντίον ἀεὶ αὐτῷ 
ἐπιφέρει, καὶ ἡ δυὰς τῷ περιττῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ ἄλλα 10 

4 
5 παμπολλα---ἀλλ᾽ ἔρα δή, εἰ οὕτως ὁρίξει, μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ 

΄ι “ ἐναντίον μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ὃ ἄν ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον 
᾽ Π 3 ο Ἁ 3 ΔΑΝ 9 ἃ ῊΨ.: ’ Ἁ “»Ἵ“ 39 “ 

ἐκείνῳ, ἐφ᾽ ὃ τι ἂν αὐτὸ ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου 

ἐναντιότητα μηδέποτε δέξεσθαι. πάλιν δὲ ἀναμιμνήσκου᾽ οὐ γὰρ 
ἤ 4 , Α , Α “χϑ.9 ; 4 δὲ Ὄ. 

χεῖρον πολλάκις ἀκούειν. τὰ πέντε τὴν τοῦ ἄρτιον οὐ δέξεται, 
5 κν δ. Ν κα ΠΑ ᾿ , ἔ Ν ᾿ 4 το οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διπλάσιον' τοῦτο μὲν οὖν καὶ 

3 

αὐτὸ ἄλλῳ «οὐκ!» ἐναντίον, ὅμως δὲ τὴν τοῦ περιττοῦ οὐ δέξεται. 
ἴο ΄“Ὃο κε οὐδὲ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυ, τὴν τοῦ ὅλου, Β 

ἀνάρτιος ἰ5 υδοα ἰηδίοδα οὗ περιττὴ ἰο ἀε- 
ποίς [6 ορροβιζίοη ἴο ἄρτιον ἰηνοϊνεα ἰῇ 

186 πατηΡεῦ ἴἄχαα: [6 {0]] Ξἰσηϊβοδηςα οὗ 
1η15 τηοάς οὗ Ἔχργαβϑίοη Μ1}} Ὀς οἰθαᾶσ ψ θη 
Ὑ6 σοχηα ἴο ακοε [δ οᾶ56 οἵ ψυχή. 

1. ἔλεγον ὁρίσασθαι] Ἡεἰπάοτί 5805 
“" ἔλεγον ἴῃ Ὦ]5, αἰ 586 ρ6, ἰάθη ίεσγε δβϑὶ φυρά 

ἐκέλευον ΄. Οἵ, ΑΔΒΟΔγ 5 “ρα )ΙΦΉ 1» 058 

λέγω κατ᾽ ἄνδρα, μὴ θεὸν, σέβειν ἐμέ. 

2. οὐ δέχεται αὐτὸ τὸ ἐναντίον] 
ΤΟΙ͂Ο 5665 ΠῸ γδᾶϑοῃ ἴοσ οὐρα ἰὴρ τὸ 

ἐναντίον. "ἼῊ6 ορροβίίε ἰἰβεῖ ̓  15. ἀϊ5- 
ἘΩρΊ5η 6 ἔγοσῃ [6 ἰάδα ψ ]οἢ 18. τοί, 
Ῥαΐ ΣΩΡ]165, Δ ορροβὶίε : δῃᾷ {ῃ15 15 4]} 
1ῃαἱ 15 πχδαπί Ὁγ (Π6 νγογτὰά αὐτό, (ΕΓ, 103 Β. Ἶ 

ΤὨϊα βθοηβ ἴο 6 (ἢ6 νον οὗ Η. ϑομάς 

(ξ»γ12. Οογεῆι. 1 Ὁ. 58), γῆο υηάοτϑίαπας 

αὐτὸ “πὶομΐ ἰπ ἄξτῃ βίσεηρ ΡὨΣ]οβορ Βἰβοθθη 
ΘΙΩΩ6 “72 σε". δι! ΠΡδυτηΐς οἰδη οὗἉ ἰδ]κ- 
ἰὴ τὸ ἐναντίον ἴῃ ἀρροϑί(ίοῃ ἴο αὐτὸ 15. 
Ο]ιΠΊ5Υ. 

5. ὅρα δὴ εἰ οὕτως ὁρίζει] τεδυτηο5 (ἢ 6 
βοῃίδηςσα Ὀορυῃ αἵ ὅ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασ- 

θαι, ἴῃς οοπδίσιςςοη οὗ ννΏ1Οἢ 15 Ἰος 1πλ- 

Ρετίςοϊ. 
μὴ μόνον τὸ ἐναντίον) “1ῃαἱ ποΐ ΟὨΪΥ 

ἄοες ([ηΠ6 Τρροβῖίθα σεΐιβα ἰο δάπηϊξ 1185 
οΡροϑίίβ, Ὀπὶ νμδίανεσ ᾿ππροτίβ Δ ΟΡΡο- 
δῖε ἱπῖο [8αΐ ἴο ψν μοὶ 11561{ σομγ65---ἰῃδὶ 

ΥΘΙΥ͂ ᾿ηροτγίίηρσ Ἰ΄εα οΔἢ ΠΘνΟΣ δάτηϊξ {Π6 

ορροβῖίς οὗ ἴαἱ νοῦ ἰ5 ἱπηροτίαά᾽. 

. ϑοκγαῖθβ βεσ βρεᾶῖϑ ΒΙΡὮΪΝΥ ξυγγραφικῶς. 

| 

Νοῖ οΟὨΪγ ν1}1 οἀά τεΐίαβε ἴο δατηϊε ἐνθῇ, 
Ὀαΐ ἴῃ6 {Πδά, ψ ΠΟ ᾿τιρογίβ ἴῃς ἸΙάθα οὗ 

οἀᾷ (ἐκεῖνο ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον) ἰηΐο 

Πμδίβοσνου ἰξ δηΐευβ, Ψ1 11561}{ (αὐτὸ τὸ 
ἐπιφέρον) Ἀδνεῦ δά ἔνε, ἴΠ6 ὀρροβίίε 
οὗ οἀάπεββ ψῃϊοἢ 15. ἱπηροτίεα ΌγῪ ἰἰ (τὴν 
τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα). ἐκείνῳ ἰ5 ἴο 

Ὅ6 Ἰοϊποᾶ νυ ἢ ἐπιφέρῃ. ΤῊΣ ῥτεβοηὶ ἀεῆ- 
πἰΐοη ἀἰῆογβ ἔγομι (πδξ ἰῇ 1048 ἴῃ ἴῃ6 

ἰηϊχοἀποιίου οὗ ἰῃ6 νψοτά ἐπιφέρειν, νν Ὠἰοἢ 

ἀεποίος {παῖ [86 ῥσϊποὶρῖθα 15 ἢοῦγ Ῥεΐηρ 
ΡΟ] εὦ το οσοπογεῖθβ ψ ΏΊΟΝ ἀγα Ἰηϊοσηθά 

Ὅν {πὸ ἰάεδϑ. 
Ιο. τοῦτο μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ 

« οὐκ-- ἐναντίον] ΤὨς ἰηξογίίοη οὗ οὐκ 15 

ΔΌΞΟΙ ας Εἶν ΠΟΟΘΒΘΑΙΥ : {Π6γῈ 15 ὯΟ 56η86 ἰῇ 

ὙΠ ΠΙΟἢ τῃ6 ὩτΑ ΟΣ ἴθ σδῃ Ὀδ 5414 ἴο Ὀ6 
ΠΟὨΙΧΆΤΥ ἴο Δηγτΐηρ εἾ56. Οἱ, το Ο ἀλλὰ 

καὶ ὅσα οὐκ ὄντα ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ | 

τἀναντία: Δα 104 Ἑ. 514ΠὈδτηγ5 ἀείδησθ 
οὗ [ες νυ]σαῖα ΔΡΡδυθῃιὮΥ [4115 ἴο 565 γ 

Ἔνθ Ὠἰτηβεϊξ, 

12. οὐδὲ“ τὸ ὑμιόλιον)] “ποτ 1 3 
δηῃα (ἢς τεοϑῖ οὗ ἴῃς πδοϊϊοηβ οβα ἀδ6- 

ὨΟΙΠΆΙΏΔΙΟΣ 15 2 δοοσρί [ἢς 1Ιᾶδα οὗ ψῃοΐα; 

ΠΟΥ γεῖ Ψ} ᾧ δηὰ (ἢς ἰγδοίΐοῃβ. ῇοβα 

ἀεποιηϊηδίοσ ἰ5 3. ὙὙΠεβα αϑὶ Ἔχατηρίεϑ 
ἄο ποὶ 56θπὶ ΨΟΥῪ [6 ]]οἰτοιβ, 5'πο 6 6 ἢᾶνα 

ὯΟ 500 ἢ ἀεβηϊίς σοηίγαβί οὗ ορροβὶίθβ ἃ5 
ἴῃ ἴῃς οα86 οὗ οὐά δῃὰ Ἄενεῆ. ε στιυϑί 

Βονγανοσ ἰακα ἰὰ ἰδὺ5: ὃ δηά ὦ δὲ ηοΐ ᾿ 

ΟΡΡοϑὶΐεϑ ἴο δηγίῃίηρ; [Π6Υ σοῃίδίη Βονν- 

“-πιτ-σ-'ΨΦ»-ὕ.-.-.΄ὕΨ.Ψ 



Ζ .; 
- ἐὰ 
Α 

θυ χήν ουστο) 
7, φτοῦ ἴοντο ω Ἐς ν, π Σ 

ξγγτν φ ἔ μι. ί το σώυ α.Ψ, ὅθε, ὧν “εκ, 

105] ΦΑΙΔΩΝ. ταὶ 

“ φ “ ἴω καὶ τριτημόριον αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ ἕπει τε καὶ συν- 
ὃ “ Αἵ 

ΟΚέες σοί οὐτῶς. Πάνυ σφόδρα καὶ συνδοκεῖ, ἔφη, καὶ ἕπομαι. 

11. Πάλιν δή μοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ μή μοι ἃ λ 
ο ἂν 

9 ἰφὰ 9 ε ἔρωτω ἀποκρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέίψ. λέγω δὲ παρ᾽ ἣν τὸ 
[ᾳ] Ν 9 ’ Ἁ 4 594 ’ 3 ΄“ Ὁ “ππρώτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, τὴν ἀσφαλῆ ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν λεγο- 

μένων ἄλλην ὁρῶν ἀσφάλειαν. εἰ γὰρ ἔροιό με, Φ ᾧ ἂν τί [ἐν τῷ] 
’ 9 ’ Ἁ 9᾽ 4 ἉἍ 9 ΄- 3 ὉὋῬἭ 9 , 

σώματι ἐγγένηται, θερμὸν ἔσται, οὐ τὴν ἀσφαλῆ σοι ἐρῶ ἀπόκρισιν 
[Α] ἐ “ ἐκείνην τὴν ἀμαθῆ, ὅτι ᾧ ἂν θερμότης, ἀλλὰ κομψοτέραν ἐκ τῶν 

δὰ ἐέ Ὁ 

νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ' οὐδὲ ἂν ἔρῃ, ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, νοσήσει, 

ενεσ ἴδε ἰάεα οἵ ἰγδοιοηα  γ, ὙΠΟ Β ἰ5 

οΡρΡοβϑῖϊίε ἴο {μαΐ οὔ ἰηϊερτίίν, ἰμοτείοσς [ΒΟΥ 
ὙὙ111 νοῦ δάτῃϊ [6 Ἰδίζοσ. 

τὸ ἥμισυν. ϑ'΄.Πδη2Ζ Ὀγδοϊκεῖς (815 85 ἃ 
Ε͵ο55. 

ΙΟ5 Β--Ὁ, ὦ. ᾿ἷν. ὟΠῆΕ ἃῖθ ὩΟΥ 6ῃ- 
ΔΌΪεα ἰο δάναποθ Ὀδγοῃμα οὖσ ἢχϑί βίτη- 

Οἷα δηὰά βεαίε Ὠυροίμεϑῖὶβ. ἌΘΩ νὰ δἃ1Ὲ 

ΔΒκεα ψηδὶ ὉΥ 115 ἱππῆς ηο 6 τλαΐζεβ ἃ 

(Βἴηρ Ποῖ, νὰ 584}} ἢ ἸοΏροΥ δῆβννεσ μοδΐ, 
Ῥυΐ ἢγα ; 51] ΑΥῪ γα 5}4}} δϑϑίρῃ ἴδνεσ 
45 ἴδ6 ολι156 οἱ 5:0 Κῆθ6585, ηοΐ ἀϊβθδβα; ἴῃ 6 

ταοηδα 85 [6 σδιι56 οὗ Ὠυ το σα] ᾿Π ΡΑΥΙΥ, 
ποὶ οἀάπεββ. ΑΡρρί γίησ [Π15 τὶς, νβ δῇ 
δϑκεά ν δῖ 15 [Π6 σαι οὗ 1ἰ{6 ἴῃ (ἢ Ῥοάγ, 

Κοῦρος δηβνοῖβ 5οὺ]; ἴου δου σοηΐδιη5 ἴῃ 

ΒοῚ ἰἢς ῬιηοΙρ]6 οὗ 6 ἩνΒΙΟἢ ἰδ ορροβὶίς 

ἴο ἀφρδίῃ; ψ] θαςσο 5οὺϊ Δ ΠΟΥΘῚ ΠΟΙΏΙΏ6 

ἢ ἀεδίῃ, 
γε ποῦ 566 πε βρη σδηςα οὗ Ῥ]αίο 

᾿ῃϑἰϑξίθμοα οἡ ἢϊβ5 ροϊηΐ [μὲ βοὴς 1ἄδδβ 
ὙΕΙΘἢ ἅττα ποῖ Ορροβιίβϑ γϑεί γαῖι56 ἴο σοῃλ- 

Ῥίπα ψ ἢ σογίαϊ ἢ ορροβίίεβ. 80] 15 ποῖ 

ΟΡροβίίε ἴο δηγιίῃϊησ: Ῥὰΐ δῖε βίδηᾶβ ἴῃ 
[16 βϑαιὴβ σεϊαϊίοη ἴο ἴῃς ἰάδα οὗ 1 85 

ἢτα ἄοοδϑ ἰο ἰδΐ οὗ Πεαῖ δῃά (δς {τά ἴο 

ἰδαιὶ οὗ οἄάῃεβ8. 

1 15 ἴο Ρ6 ῃοἰϊεοά ἰπαΐϊ ἃ ευσί ἰθττλ ἰ5 

δαάρά ἴῃ [ἢϊς ομβαρίεσ, ἩΗϊοτίο νὰ μᾶνε 

δά ἰἢτεςσ, 6.ν. περιττότης, τριάς, τρία : ἴῃ 6 

ΘΘΠΕΓΑ] 468, ([ΠΞ 5ρεοῖαὶ ἰάθα δῃά [ἢ ρατ- 
Ὀσαΐαγ ἰηἰογηιθα ὉΥ {πὲ Ἰαϊίεῦ : ΠΟ ἰὴ 

δΔάασιοη ἰο [656 [ἤχθθ ψὸ βανε σώμα ἴῃ 

ὙΠΟ 16 ῬΑγιου ΑΓ τεϑίθβ; (86 ἴενεσ 
[Παἱ 561Ζ65 ΟἹ 15 15 ποί [6 ἰάδα οἵ ἔδνοσ, 

Ρναυΐ ἃ, Ραγίσυϊαγ ἔνε, νΒΙΟΒ σοττεϑροηάβ 

ἴο τρία, ΜΙὮ116 (ἂς ἰᾶδ οὗ ίδνεσ σοσυεβρομάβ 

ἴο τριάς. ΘΙ] ΑΥΪγ ἔπ 6 5οὰ] [πδὲ χαϊοϊκοης 

ἃ Αγ ΟΣ ὈΟΔῪ σοτγοθροηάς ἴο τρία. 

Νοῦν βἴποα (15 ἔουσί ἢ ἴδστη 15 1.561 1 Ὧο 

υνΐβα τηδίοσίδὶ ἰο ἐπ ἀτριπιθηΐ,---ἰϊ τηαιεῖβ 
ποίησ ἰο (ἢ Ἰτητηουία Πγ οἴ βου γῇ είΠοΓ 
ΟΥ̓ ποΐ 56 γΤεβίἀεβ 1ἴὴ ἃ ὈΟΔγ---ὶ σοηοεῖνα 

6 ρῥοΐϊηῃὶ οὗ ἱξ 15 ἴο εωρμαβίβα [86 ἔδοϊ 
[αὶ ἴπ656 ρασγίουΐατα ἴοο, πυρετὸς δηά 

ψυχή, σατῖν ψ| ἢ ποιὰ ἴμ 6 ἰάθας οὗ νόσος 

δηὦ ξωή, ἀῃηα σοηΒΘα ΘΕ ταῆιβα ἴο δά- 

τηἶξ {Πεἰγ ορροβίίεβ. Η:Πογίο 11 μᾶς ΟὨΪΥ 

θδθ [ἢ6 5ρεοΐδὶ ἰάθα ψϊο ἐπιφέρει [ἢ 6 
ὕθΏΘΓΑΙ 468. 

3. καὶ μή μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ] “Δηὰ ἀο ποῖ 
ΔΏΒΨΘΓΙ ἴῃ {Π6 ἴογηλς οὗ ἴμ6 4 οϑίοηϑ 1 Ραΐ, 

ῬὈυὶ [Ο]]ονίπρ πε Ἐχϑιηρῖθβ 1 5}4]} ρῖνθ 
γοι᾽ 1.6. ἴο ἴπΠ6 ᾳυδβίοι, ψνΠαΐ τρΆῖκα5 ἃ 

τὨϊηρ θερμόν [ῃΏ 6 ΔΏΒΨΕΙ πχακί 6, ποί 

θερμότης, Ὀυΐ πῦρ. ἜΠΕ τεδάϊηρσ ἴῃ (ἢ6 

ἰοχί μὰς ἰῃς Ῥεβὶ τῶ5. δ! ΠΟΥ Ὑ δηᾶ σῖνεβ 

[6 Ὀαβί 56ῃ586. 
5. τὴν ἀσφαλῆ ἐκείνην] (Οἵ. τοο Ε 

: ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ 

,, ἀποκρίνασθαι ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ γίγνεται 
ἘΞ καλά. Ἐοτ (δΒ6 υδε οἴ ἀσφαλές οἵ. Ζ2γ»ιαεις 
5δΟΑ μακρῷ πρὸς ἀλήθειαν ἀσφαλέστερον 
εἰπεῖν, ὅτι χρυσός. 

6. εἰ γὰρ ἔροιό με] “σψγεῖε γοὰ ἴο δϑὶς 
ἴὯ6 ψ δῖ πιυδί 6 ᾿Ἰηδογοηΐ ἴῃ ἃ ὈΟΟΥ ἴο 
τΏΆ Κα ἰς μοί. ΒιΑΠΡαῦτη 566 πὶ τὶρἢΐ ἴῃ 

Ὀτϑδοκείϊηρ ἐν τῷ : χὰ [ἢ Βᾶνε [ἢ βᾶτὴβ 
Ῥῶταβα ἴῃτεα ἀπ|65 οὐδοῦ, 1 ἃ 5]1ρδϊ 
να διίοη ἰῃ [6 ογάεγ οὗ (ἢ6 μοτχάβ. 

ΘΟἤδηΖ δηᾶ οἰμοῖς ποῖα ἄθ σώματι ἴῃ (ἢ 6 

Ὀγδοκεοῖ; Ραΐ 1 5βεεπὴβ αυ16 845 τοῦ 1 

Ῥἶΐδοθ πεῖα 85 ἴῃ [86 ἴνχο ρᾶβϑαρεβ δῖον, 

δ: “ ' 
ςὙ τέ .[{ω-Δ ἰὸς 
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οὐκ ἐρῶ ὅτι ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν πυρετός" οὐδ᾽ ᾧ ἂν ἀριθμῷ τί 
ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν περιττότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν 

μονάς, καὶ τάλλα οὕτως. ἀλλ᾽ ὅρα, εἰ ἤδη ἱκανῶς οἶσθ᾽ ὅ τι βού- 
λομαι. ᾿Αλλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. ᾿Αποκρίνου δή, ἢ δ᾽ ὅς, ᾧ ἂν τί 

5 ἐγγένηται σώματι, ζῶν ἔσται; Ὧι ἂν ψυχή, ἔφη. Οὐκοῦν ἀεὶ 
τοῦτο οὕτως ἔχει; Πῶς γὰρ οὐχί; ἢ δ᾽ ὅς. Ἢ ψυχὴ ἄρα ὅ τι ἂν 1» 

1. ᾧ ἂν πυρετός] 1. 6. Πα Ὑ1]1 ΞΡΘΟΙΥ 
τῆς ρατγίϊουδαγς Κἰηὰ οὗ 5: Κη655 ἰηϑιεδὰ οὗ 

αϑίηρ [.6 σϑησγαὶ ἰδσὶ: 8ἃ5 Ρχοί. σδάάεϑ 

Ραυΐβ 1ἴ, [16 5ρθοῖεβ 15 βυβϊυϊοἃ ον {μ6 
σεηι8. 

2. ᾧ ἂν μονάς] ΄Π011ΑΥ͵γ, ἱποίοιά 
οὗ αϑϑιρῃϊηρ περιττότης ἃ5 [ἢ6 σϑι56 οὗ 
Οὐάπε85 ἴῃ ἃ ὨΌΌΕΓ, Ὧ6 Μ01}] αβϑῖρστι {Π6 
ἰάδα οὗ ἰμαἱ ραγιίσυϊαν οὐα πυμθοσ, τ ἢδί- 

ΕΥΕΥ ἰἴ ΙΠΔΥ δα: μονάς, κα πυρετός, ἰ5 
ΤΏΘΓΕΙΥ σίνεῃ ἃ5 Δ ΘΧΔΙΏΡΪΕ. 

6. ὅ τι ἄν αὐτὴ κατάσχῃ] Ιἰ ἰ5 ἴο 
ῬῈ ποίβα (παῖ ἴῃς ὑξᾶρε οὗ κατάσχῃ ἈεΓΕ 
15 ἀἰδεγεηί ἔγοσα Παΐ ἴἢ τθ4 Ὁ. Τὸ 50] 

ἄἀοεβ ποῖ ΟΟΟΌΡΥ ἴπ6 Ῥοάγ ἴῃ ἴῃς 5εῆβα ἴῃ 

ἩΙΟἢ τριὰς ΟσοΌΡ165 τρία : ἴῃ ἰτἱδά 15 (ἢ 6 
ολυϑε ΨὮΥ (δς ἴἢγαςα ἀγα ἴῃγεα, (6 508] ἰς 

ποῖ [Π6 οαι56 ΨΠΥ ῬΟΑΥ 15 Ῥοάγ, Ραὶΐ [86 

οδυ56 ΨΥ 1{ 5 αἰῖνε. Τδε ἀϊβδγεηοσα 1165 

ἴῃ (15: [ἢ6 {πδά ἰ5 [ἢ Ιάεα οὗ [ἤγεο ; 186 

501}} Ἡ ΏΙΟΣ 4. ΟΚοης ἴῃς ῬΟΑῪ 15 ποί [8 

1464 οὗ 5Ξου], Ὀυΐ ἃ ρατγίζοι]ασ 5οὰ], 51 85 
[ὃς ίενοσ 15 ἃ Ῥαυ 1 Υ ἔενεσ. Τῆυβ Μγ͵6 

; ἤανα (86 (Ο]] ονῃρ᾽ ἰδστὴς (1) [86 1Ιά6α οὗ 

᾿Μΐα, (2) [δς Ιάδα οἔϑουϊ, νν ΠΙ ἢ σδΥτ165 (86 

ἰάοα οἵ 116 ἴο ραγίσυΐϊασ 5ου]5, (3) [Π6 Ρδγ- 

τἰσυΐαγ 5ου], νυν] ἢ νἱνῖβος [ἢ 6 Ὀοάγ, (4) [Π6 

Ῥοάγν ἴῃ ΜὮΙΟὮ 15 ἀρ αγαδά (Ὠἰς νἱν! γί ηρ 

Ῥονεῖ. [{15 ἔπιθ {Ππάἰ δὴ ἰάθα οὗ 501] 18 
ἃ τοί Ἀγβ10 8] τιοηβίγοβυ; Ὀὰϊ γγὙα 68Δ}- 

ποί 650 80Ρ6 ἴἰ Βεγε, ἄγϑῖ θδοδῦβα οἴ μον ῖβα 

Ρ]αϊο᾽5 οἰαδοσαΐε ρδγα]]6] Ὀσγεαῖβ ἄονῃ, 

ΒΘΟΟΠΑΪΥ Ὀδοδαβα ἴῃ [86 δύ] ογ ῬΙδιοηϑηΣ 
Δ ἰάεα οὗ 5οι] 15 πον]. ΝΒΕΈγανοΣ 

[Π6Γ6 15 ἃ ῥγτοὰρ οὗ ραγίϊοιι δῦ οα]164 ὉΥ 
[86 βατὴ6 Ὡδη16, γγχὲ 416 [014 ἴῃ (86 Χεῤκό- 

ἤΐω ἴᾷοσε 5 δὴ 1Ιἄθα σογγεβροῃηάίηρ : [Π6γ6- 
ἴογα δῖησε ἴβεσε ἃσὲ ραγίϊσυ αν ψυχαί, [Ποτα 

ταυβί Ὀ6 αὐτὸ ὅ ἔστι ψυχή. ΤῊ Ϊ5 15 οηδ6 οὗ 
[8 δυγοῖβ ψν ῃὶοἢ ΡΙαίο σϑο 65 ἴῃ Ὠἷς Ἰαΐοσ 
αἰαίορσιιοβ; ἔοσ (6 ῥσγεϑθηΐ νὰ τηυδί Ῥδᾶσ 

Ὑ1Ὶ 1. ὙΠῈ ψο]ς ροΐηϊ οἵ {15 βαηίθποθ 

5 (δα ποῖ οηἷγ ἰῃς 1ἄδα οὗ 500] Ῥπῖὶ 4150 
ἃ ῬαγίουἶϊαΥ δου ἐπιφέρει ζωήν, λῃηὰ δο- 

σοΟΓΣαϊ ΡΥ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ 

οὐ μή ποτε δέξηται. 

105 Ὁ-- τού, ὦ. ἷν. Ας ἤδη ὑπαὶ ψῃϊ ἢ 

Ὑ11} ποὶ δάστηϊε ουθὴ 15 πον, 80 (δαὶ 

ὙΏΙΟΝ Ὑ{11 ποΐ δάση ἀδαί ἢ, ὩΔΣ ΕΪγ βοὺ], 

5 ἀδαίῃ]εςβ. Νον {6 περαίίοη οὗ ἐνεῃ 

οὐ οὗ Πεδί οὔ οὗ οο] ἃ Ὡθοθββα τ ν ἐπ ρ] 164 
ἐπ ἀοϑίσι ΕΠ 11, [θη ἴγθε δηλ σηΟΥ δηά 

ἢχε σου] ποῖ Ρευϊϑἢ αἱ [6 ἀρρτοδοῦ οὗ 
{π6 ορροβίίε ἴἰο ἴῃς 146 σοπἰδἰηθα ἴῃ {ἢ π], 

δυΐ νου] τλεγοὶν τ ᾶγανν ἔσόσηῃ 11. ΤῊϊ5 

Βούγανοὺ 15 ποΐ [Π6 σ856 : ἰῆεβϑε περί 5 

ἄο ποὲ ᾿πρὶν ἱπαἀθϑίσα ΕΙΠΕ ; [Ποτοίογα 
ἴτας δηά 9ποὺν δηᾶδ ἢσγε σδὴ οϑᾶβ6ὲ ἴο 
αχίϑί δἱ 86 ρριοδοῦ οἵ [88 ορροβίίαβ. 

Βυὶ [6 περαϊοη οἱ ἀεδαίῃ ἄοδθβ ᾿πρῚῪ 
Ἰηἀοϑ σα ΕἸΣ ΠΥ : 508] {πεσείοσο, οὐ (ἢ 6 

ΔΡΡτοδοῦ οὗ ἄδδαίῃ, ποὶ ΟἿΪΥ τεῆιϑε5 ἴο 
Δάμλίς ἱξ, Ἰὰς αἶδο τεΐίῃβαϑ ἴο ρευγϑἢ : 50] 

δ ἰῃπ5 ποί ΟὨΪΥ ἀδδί]θβ5 θαΐ ᾿ἱπἀεβίσιο- 
1016. Ιηάοεὰ 1{ [πε εἴθγῃδὶ ῥγίης!ρ]ς οὗ 

Ἰ16 οου]Ἱὰ ρμογῖβι, ἰπθὴ {ποτα 15 οι ϊηρ ἴῃ 
οχἰβίεησε ἰπδί 5ῃου ]α ποῖ Ρευὶϑἢ. 

Ὗνε πᾶν β56θὴ {ῃδίΐ πῦρ δῃὰ τρία, οἢ 
(ὴ6 ἀΡΡσοδοῦ οὗ οοἱὰ οσζ δευδῆηεδβ, βαά 
ἰνο δἰἰογηδίϊναβ ρθῶ ἴο ἴδεοιω, οἰ σ 

ὑπεκχωρεῖν ΟΥ ἀπόλλυσθαι: ναί 15 ποὶ 
ΟΡΘῺ ἴο ἰῆδῃλ ἰ5 δέχεσθαι τὸ ἐναντίον. ᾿ 

Ὑπεροίοσε ἰδ ἴθ ΔΩΥ 0ᾶ56 ἀπόλλυσθαι ᾿ 
Μεγ Ἰἀδηςἰδ6α ψΙ δέχεσθαι τὸ ἐναντίον, 

ἱι νοι] ποθ ϑϑα τ νγ Ὅς Ρῥσθοϊθ θά. [Ιη ! 

186 ἰοσθροίηρ ἰηβίδηοος (ἢϊ15 15 ποί 80: 
ἀπόλλυσθαι ἰξΞ ποί ἰἀδητς41 νι δέχεσθαι 

ψυχρὸν λοΥ ΨΙ δέχεσθαι ἄρτιον. (οῃ- 

ΒΘαΙΘΏΓΥ ὈοΐΏ Αἰϊοσηδίννεθ ἀγα ΟΡΘῺ ἴο 
πῦρ διὰ τρία. Βυΐ ἱπ ἴῃ6 οδδε οὗ ψυχὴ 

(ηἰ5 1ΔοηςΠοδίίοῃ δοίι]]}γ οοσι5: δέχεσθαι 
τὸ ἐναντίον ἰ56 ἴοΥ ἴῇ6 ῥΠποΙρὶῈ οὗ 118 
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αὐτὴ κατάσχῃ, ἀεὶ ἥκει ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέρουσα ξωήν; “κει μέντοι, 
ἔφη. Πότερον δ᾽ ἔστι τι ζωῇ ἐναντίον ἢ οὐδέν; Ἔστιν, ἔφη. Τί; 
Θάνατος. Οὐκοῦν ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή 
ποτε δέξηται, ὡς ἐκ τῶν πρόσθεν ὡμολόγηται; Καὶ μάλα σφόδρα, 
ἔφη ὁ Κέβης. ἡ 

ΤΥ. Τί οὖν τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν; τί νῦν δὴ 
ταῦτα ὠνομάξομεν; ᾿Ανάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ δίκαιον μὴ δεχόμενον 

Ἑ καὶ ὃ ἂν μονσικὸν μὴ δέχηται; Αμουσον, ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον. εν. 

ὃ δ᾽ ἂν θάνατον μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν ; ᾿Αθάνατον, ἔφη. Οὐκοῦν 
ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον; Οὔ. ᾿Αθάνατον ἄρα ἡ ψυχή; ᾿Αθά- 
νῶτον. Εἶεν, ἔφη" τοῦτο μὲν δὴ ἀποδεδεῖχθαι φώμεν' ἢ πῶς δοκεῖ; 
Καὶ μάλα γε ἱκανῶς, ὦ Σώκρατες. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης; εἰ 

τῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλέθρῳ εἶναι, ἄλλο τι τὰ τρία ἣ ἀνώ- 
λεθρα ἂν ἦν; ἸΠῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ ἄθερμον ἀναγκαῖον 
ἦν ἀνώλεθρον εἶναι, ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα θερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει 

«ὧν ἡ χιὼν οὖσα σῶς καὶ ἄτηκτος; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετό γε, οὐδ᾽ 
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δέχεσθαι θάνατον : ἀπόλλυσθαι ἰς ἴῃ Ξᾶπις 
845 δέχεσθαι θάνατον : ἰἢοτείογο, 5ἴησε δέ- 

χεσθαι θάνατον 15 Ῥτοοϊυάοά, 50 αἶϑο 15 
ἀπόλλυσθαι; εἶΞε ψὲ 5ῃουϊἃ βηά 501] 

ἀοϊηρ ψῃδὶ γα Ὦανα ἀρτθϑά 15 τ ροβϑι 16, 

ΥἱΖ. δαἀγηηρ {Π6 ορροϑίίς ἰάξα ἴο [δε 

1άφα οοπίαϊ θα 1 [ἴ, 
6. τί γὺῦν δὴ ταῦτα] ταῦτα ἰ5 ἰῃ ΒΟΌ, 

οὔτε ὉΥ Ζ. δηά δ5ι. ϑοθδῃζ οἱΐεβ 
Αεἴδ. 7 τορ ο πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα, τὸ δίκαιον, 
τοὺς λόγους ποιήσει. 

1ο. ἀθάνατον ἄρα ἡ ψυχή; 1ἰ 15 Ὠδο65- 
5ΔΤῪ (0 αἰ 1 ρτ 5} ΝΘΓΥ σΑΓΟ ΠῚ ΠΥ (86 πλ68}- 

Ἰὴρ οὗ ἀθάνατον. ΑἹ] ἰΐ ἀδποῖίε5 Πέτα ἰ5 ὃ 

ἄν θάνατον μὴ δέχηται: ἴἰὶ 15 [μηδὲ ψΏΙΟΒ 

Ἄσοηίδίηβ ἰπ6 ορροβίίε ἰάθα ἴο θάνατος, ἃ5 
ἀνάρτιον σοῃίαϊῃς [Π6 ορροδπῖία ἰάβθα ἰο 

ἄρτιον. Τὶ 5] 65 ἴῃ ἰαοὶ ποΐ ψῇδῖ 5οὰ] 
15 αὶ ψνἢδί 586 15 ποῖ; δηά ἔου [ῃ6 ῥτοδ- 

βεηΐ Ψψὰ τησδί ἀϊδθοςίαία ἴμ6 ψοχά ἔγόοσω 

186 Ροβϑιενα ποϊοῃ οὗ τ ρου βμ Δ Ὀ 1 Π1ἰγ. ΝΥ ε 
ΔΘ ΠΟῪ ἸΏΘΓΕΪΥ ἜΧργοββίηρ ἴῃς Ραγαῦ 
ἐναντίον ΜΏΪΟΙ 5οιἷ ν}11} ποῖ δάπιϊ ; (δαΐ 

[Π6 Ἔχοϊυβίοηῃ οὗ [15 ἐναντίον ἰηνοῖνθϑ 

1πἀεπίσι 1 ΠΥ 15 δὴ ἱπέοσεηος γα ἄο ποῖ 

ΤΈΔΟἢ ἘΠῚ] μὰ ἄθοϊαγα [μαἰ ἀθάνατον ΞΞ 
ἀνώλεθρον. ΝΥ ΘΩΡΑΟΙ δοουγαίο!ν 58 γ5 
Ξ τον υὐν Ἡὶς ἀϊοίζαν ὃ ἂν θάνατον μὴ 

Ψ 

Ὑ πὶ δ᾿ 28 ὍΤΟΥ 

»" πο νεϑ': 
- ποθ, 

δε χεζϑοι- 75 ΛΒΘΣ 

δέχηται : ἀνώλεθρον, αποά Ξιροτνοπίθηΐα 

σοῃίζασίο οὐκ ἀπόλλυται". ΕῸΣ ἃ Βοπηομαΐ 
ΒΙΤΆΙΪΑΙ ΒΌΡΙ ον οουχρᾶσα Αὐβίοιϊα ζοδέσα 
ΨΙ Υἱ 145021 10}. ψἤοτα ἀθάνατον 5 Τα- 
σατάεα δς]ορίοα!ν ἀπε ρυ 5Π 4016, (που ρἢ 

ποί δοίμδ]}} Υ ΒΘρδγϑΌ]6, ἴτοια ἄφθαρτον. 

11. τοῦτο μὲν δὴ ἀποδεδεῖχθαι φῶμεν) 
Ναὶ 85 Ῥδθὴ ἀεπχοηϑίγαίοα 5, ποί. [Π6 

οἴθγῃδὶ Ἔχισίθηος οὗ βουϊ, ἡ Ὡ] ἢ ἰβ5 ἃ 5Ὁ- 

βεααθηΐ ἰηΐδθγοησθ, Ὀπὶ [Παΐ 50] σοηίδίηβ 

[86 ορροβίϊα ἰάθα ἴο ἀθαίῃ. εδά 508] 

ὑου]α Ὀς δηδϊορούβ ἰο οο]ά ἔγχε οσ βυϑῇ 
ἴτε. 11 χη ῬῈ Ὀογὴδ ἴῃ τηϊηα ἰδαῖ 

ψυχὴ ταθδῃβ ἴῃς ρῥυηςοΐρῖα οὗ ᾿ἰε : ἃ ἀθδά 
νἱ ἴα] ῬτΏΟΙΡΙ6 15 ἃ σοη(ταάϊοιίοη 1η ἰθυμλβ. 

ΤΠπαῖ (815 15. ΟἿΪΥ ἃ ΡῬΙΕΙ Πα ΠΥ βίερ ἰο 

[8 βμαὶ ἱπάιποιϊίΐου 5 τηαυκοά Ὁ [ἴῃς 
τοῦτο μέν. 

14. εἰ τὸ ἄθερμον] 1 τὸ ἄθερμον ψγετα 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἰηάἀεβίγιοιὉ]6 --- [αἰ 5, 1 

ὄλεθρος γετε [ΏΞ ορροΞἌῖία ἰάθα ἴο ἄθερμον, 
1μ6π΄ βποῦν, 85 οοηίδἰηἰηρ ἄθερμον, που]ὰ 
ποῖ Βᾶνα (6 δἱθγηδῖνε οὗ ρευβῃϊηρ οἡ 

[6 δρργοδοῇ οἱ 1:15 ορροβίίβ ; ἰΐ πτχιϑβί 
ΜΠ άγαν 0]. δηὰ πππγοϊε, χιὼν 

ἀπολομένη ου]ὰ [Πδῃ Ὀὲ 85 ᾿ἱπῃροββῖ ]6 85 
χιὼν θερμὴ 185 ὯΟΥ. 

“ΦΔΦΥ .υ 
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φ φ [ ’ Δ Α ’ αὖ ὑπομένουσα ἐδέξατο ἂν τὴν θερμότητα. 

Ὡσαύτως, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ἄψυχρον ἀνώλεθρον ἦν, ὁπότε ἐπὶ τὸ 

ΠΑΛΤΩΝΟΣ [τοῦ 

᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. 

[ο ’ φ φ ἤ Ὧϑ 5» ’ 3 Ἁ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὔποτ᾽ ἂν ἀπεσβέννυτο οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, αλλὰ 
σῶν ἂν ἀπελθὸν ᾧχετο. ᾿Ανάγκη, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, 
4 ’ , [φ 3 ἤ ᾽ - 4 Ἁ 4 ’ Ἁ 3 ’ 5 ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώ- Β 

9 δὲ } λεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν θάνατος ἐπ᾽ αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλ- 
λυσθαι θάνατον μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ 

[ω 4 ᾿ 

ἔσται τεθνηκυῖα, ὥσπερ τὰ τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ Ὑ 
φ . ἤ φ Α σὰ ’ ) ᾿ δ)»5(φ Ὁ ᾿ αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ πῦρ ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ θερ- 

1ρ  μότης. ἀλλὰ τί κωλύει, φαίη ἄν τις, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ 
«τὸ “γίγνεσθαι ἐ ἐπιόντος τοῦ ἀρτίου, ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ δὲ 

αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἄν ο 
ἔχοιμεν διαμάχεσθαι ὅ ὅτι οὐκ ἀπόλλυνται τὸ γὰρ ἀνάρτιον οὐκ ἀνώ- 

λεθρόν ἐστιν᾽ ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμαχόμεθα ρ μολόγητο ἡμῖν, ἧς μαχόμ 
[2 49 ’ “"ᾳΨ΄ 3 , Φ ὦτε ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν καὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπίοντα 

“) ἴον ἰ καὶ περὶ πυρὸς καὶ θερμοῦ καὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἂν διεμαχόμεθα. 
18 

ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
3 “ Ἁ “ Ἁ ι΄ἷ; 59 , 4 Ἁ Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανατου, εἰ μὲν 

ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀθά- 

4. εἰ τὸ ἄψνχρον] Τῆς οοττεοίίοη 
ἄψνυχρον, ΞυαρρεΞκίεα Ὀγ γι ΔΘ, Ξε απὶβ 
ἴο της σογίαϊη. [Ι͂ἢ ογάεσ ἴο ἐοστηυ]αῖς ὨΪς 

ΔΏΓ 6565 ν᾿ Ὦ [πὸ αἰπηοκί ργεοϊ βίου, Ρ]αῖο 

[85 οοἰηοά (με σπογάς ἀνάρτιον αῃὰ ἄθερ- 
μον, ἴο δχρσθββ (ῃς αἰἷγεοὶ ορροκὶῖες οὗ 

ἅρτιον ἀῃιὰ θερμόν : ἰὶ Ξεοτηβ Βατάϊγ ἀουρί- 

[] (Παὶ Π6 αἷβδο οοϊπεὰ [6 ψοτά ἄψυχρον 

ἴο ἜΧΡΙα85 ἰῃ6 ἀϊτεςϊ ορροβίίς οἵ ψυχρόν. 
ἄψυκτον, ἃ5 ΝΥ γιἰεη δ οἢ 5αγϑ, 15 [68 σουη- 
ἰεγρατί οὗ ἀθέρμαντον, τοί οἵ ἄθερμον : ἀπά 

1ὴ ἃ Ῥαϑϑᾶσε ὙΏεσα Ῥ]αῖο 18 σποοβίηρ ᾿15 

ἰετὴ5 ΜΠ δυο εχίσοειης ηϊσείγ (πα 
βισμίεϑι δι] γα ἴῃ βίησββ. 15 ποῖ ἴο Ὀδ 

ἰο]εγαίεἃ. [1 5. βυτρτϑίηρ ἰμαὶ ΝΥ γιίθη- 
ὈΔΟ 5 δάμλιγα Ὁ]Ϊ86 σογγεοίΐοη πᾶ5 Ὀθθη 350 

ΟΟΙΡ]ΘΘΙΥ ἱρηοτεὰ ὉΥ̓͂Τ βυ οοαυςπὶ εαϊ- 

ἴογβ. Μγτ7|δοκβοῃ, ἱμάδροηάθηιγ οὗ ΥΥγιί- 

το δοῖ, τηδάθ (6 βοαῖς οτηοηάαίοῃ, 

ἄψνχρον 15 οοηδιτηεά Ὀγ (ἢ σοτυρί τοδά- 
ἵπρ ψυχρὸν ἴῃ δίορδουβ δ 1 814. 

εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον] ΤῊς ἰηΐετεποα 
[δῖ 508] 15. ἱπησηοσίδὶ 15 ποίῖ γεί ἀσ πη (Εν 
ἄγαν, Ὀαὶ 15 θαβεοὰ προὴ μα ἵπο 5ἰδίθ- 

ταθηΐβ τηδάσ ἰῃ (ἢ 5 βϑηίθηςθ, (1) 508] ἰ5 
ἀθάνατον, ἷἱ. 6. 516 σδηποῖ σομθῖηα τ] ἢ 

ἄδδίἢ δηά 80 Ὀδοοσης ἀθδά 5ουϊ]; (2) ἴμεσα- 
ἴοτο 1 ἀθάνατον ἴῃνοῖνεβ ἀνώλεθρον, 508] 

ἰ5 ἀνώλεθρον, 1.6. Ξῃ 6 σαῃποῖ ρε5ῃ. ΠΕΩ 
ἴπεθ6 ἴνο ῥτοροβιοηβ ἅτ ραΐ 5ἰάθβ. ὈΥ͂ 

5ἰάςβ, ἴἃ θαδσοπλεβ οὈνίουβ (μαὶ ἴῃς τεῖῆιϑ8] 

οὗ ἴῃς βοὺ] ἴο δάπιϊΐ ἀξαίῃ 1πιρ1165 ΠΣ 

Ἰηἀοκίσας 011γ, βίησς γα Κηον μαι ἀθά- 

γατον ἄοες ἱηνοῖνε ἀνώλεθρον. 

. οὐδ᾽ ἔσται τεθνηκνυῖα)] Ιἰ 15 ποίε- 
ὙΟΣΓΩΥ ἰδαΐϊ τεθνηκυῖα ᾿ὰς 4 ἀϊβογοιὶ 
56η86 Ποῖα ἔγοπι (μδὶ οὗ τεθνηκὸς ἴῃ ἰἢς 

ἀϊδουβοίοῦθ δὲ 71 Ο: {μοῦ ἃ Σρ]οά 

ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ 5ἰαΐα οὗ κεραγδίίου οὗ βοὰ] δηά 
Ὀοάγ, πὶ Ππεῖα ἀξαηοίος ἴα δοῖυδὶ ἀ6- 
βίπιοίίοη οἔῃς δου. 

14. εἰ τοῦτο ὡμολόγητο] 55. τὸ ἀνάρ- 
τιον ἀνώλεθρον εἶναι : [μα ἴῃ (ἢ σας οὗ 

ἀνάρτιον, ἀπόλλυσθαι 5 εαυϊναϊεμί ἴο 
δέχεσθαι τὸ ἐναντίον, 5ς. ἄρτιον. 

18. πρὸς τῷ ἀθάνατος] Αἱ ἰαδὶ γε Βᾶνε 
[δε ἱπέεσεηςς ἀεδηϊΕἸῪ βἰαϊθα. 5[ηςο βουὶ 

11 τοί δάπιϊς [6 ορροβὶίβ οὗ 15 ἱτησηᾶ- 
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νατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος" εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν δέοι λόγον. ᾿Αλλ’ 
οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου γε ἕνεκα σχολῇ γὰρ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ 
δέχοιτο, εἴ γε τὸ ἀθάνατον ἀΐδιον ὃν φθορὰν δέξεται. 

Ὡδηΐ ἄτα, αηἃ βἴηοθ (μδΐ ορροβίίς ἰβ 
ἄεδδίἢ, 50], Ῥεῖῃρ ἀφδί]εββ, τηυδί δ 
ἸΠΡΟΥΒΗΔΌ]6. 

2. σχολῇ γὰρ ἄν] Ἡδστε νὰ Βανα {Π6 
Γιηάατηεηΐα! ροβία]αϊα οα τ μὶοἢ [μῈ οἷα 
δτσαϊηθδηΐ γαϑίβ : Υ]Ζ. ὑπαὶ ΘΠΘΥΡῪ οδηηοί 

Ὀ6 δῃηιμ]δίθά. ΑἹ] οἵμεγ ἐπῆρε Ὀεΐησ 
Ῥαξ ἔοτστῃβ οὗ ΘΏΘΓΡΥ, ΠΊΔΥ ΤῈ ΨΨΑΥ ἴῸΓ 
1ΠΕΙ͂Σ ορροβίῖεβ, δἷῃος {πε ]γ οοηγνοζβίοη 

ἱπΐο {πὶ ορροβίίβ βίαίς ἱῆγόΐνοβ ποῖ ἀ6- 

βἰγιοζίοη Ὀυϊ 5ΠΡΙΥ τηοάϊβοαίϊοη οὗ 6η61- 

5. Βαϊΐ νἱΐῖδ] Ῥῥγίῃοὶρ]α 15 ἘΠΘΥΡΎ ἰἰ56 1, 
τπογθέοσγε 15 σοηνεσβίοη ἰηΐο [ἢ 6 ορροϑβίίε 
βίαϊα νου στηθαη σοηνειβίοη ἰηΐο ἢοη- 

ΘΠΕΓΡΎ, ἷ.6. ΔΉ 1] αἰΐοη οὗ που. Ρ]δίο 
5 ΒΙ ΠΗΡΙΥ ΔρΡρ  γίηρ ἴο σρὶ πὶ ἴ[λ6 ΡΠ ΠΟΙΡΙῈ 
ὙΠΟ τς Ο ΘΓ ΡΠ γι οσίβ ]αϊὰ ἀονγῃ ἴοσ 
τηδίίθυ, δηὰ ψ ὩΙΟἢ 1κιογοῖῖα5 ἰοστηυ]αΐοβ ἰῃ 

τῆς ννογάξβ “ὁχ 18 1Ϊο ἢξἢ1], ἸΏ πἰ ἑΙυτα 1] 

ῬΟΒδ6 στϑνοτί᾽. ΘΙτα  ΑΥῪ γα ἤανα ἴῃ 72 Ὁ 
εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, 

τὰ δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ 

πάντα καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι : 
Οοτηρατα λαεαγμε 245 Ὁ τοῦτο δ᾽ οἴτ᾽ 
ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσθαι δυνατόν, ἢ πάν- 

τὰ τε οὐρανὸν πᾶσάν τε γένεσιν συμπε- 
σοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε αὖθις ἔχειν ὅθεν 

κινηθέντα γενήσεται. 

μὴ δέχοιτο] Ια ἰβ οαϑῖεσ ἴο ἔδεϊ 
ἴδε οοἸτεοίμεββ οὗ μὴ [ἤδη ἴο Ἔχρί δίῃ ἱἰ 
δτατωταδίϊοδ!γ. ὍΤῇδ πηεδηϊὴρ 15 “ΒΑΓ Ϊγ 
ςου]ά [Ποτα θῈ δηγίηρ εἰσ ἱπσαραὉ ]6 οὗ 
δατηξἰηρ ἀεδίσποίίου, ἱζ [ἢ ς ἱπηπιοσίαὶ, 
Ὀεΐησ εἴεγηδὶ, νν1}} δά πνὶί [ἰ΄. μὴ δέχοιτο 
φθορὰν ἰ5 ἴῃ ἴαςϊ δαυϊναίεπί ἰο εἴη τὸ μὴ 

δεχόμενον φθοράν. ἉΝΟΒΪτΑΌ σομιραγαβ 
Ογαΐν 5 420 Ὁ πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες, 
λέγων γέ τις τοῦτο, ὃ λέγει, μὴ τὸ ὃν λέγοι; 
Αἀά Οογρίας 51τοὸ Ὁ τίνα ὧν τρόπον ἐγὼ 
μέγα δυναίμην καὶ μηδείς με ἀδικοίη. 

3. εἰ; δέξεται --εἰ ἐθέλει οὐ μέλλει 
δέξεσθαι. ὙΠΟ ἀἰϊκιϊηςεου Ὀοΐνγθθη εἰ νὰ 

Γαἴατα ἰηαϊςαίϊνα δηά ἐὰν ψ1 δι] αποῖϊνα 

5 δρί ἰο ες ογοοοκεά. Τῇ ἔοσπηοσ ἰ5 

σΟΠΞίΔΉΓΥ υ56α ἃς Δη δαυνδ]θηΐ ἴο εἰ μέλ- 

λει, οὐ ὄνυξ εἰ χρή, ΜΙ ἰπβηϊῖνε; απὰ 
[ἢς σι θϑιϊτατοη οὗ ἐὰν ψοῦ ] 6, 45 ἤοτο, 

ἸΏ ΡΟΘ510186.Ύ 11 ΨΨΕ͵Ε ΘΑΞΥ ἴο τ] ἸΡῚΥ ἰη- 
βίδῃησοβ, Ὀαξ ΟἿΘ ΤΩΔΥῪΥ͂ βυΐξῆοα: Αὐ᾽βίορἢδ- 

Ὧ65 ρῦορε 1460 εὕρισκε νὴ Δί᾽, εἴπερ ἀνα- 
δύσει πάλιν, “γοῦ πηυδί βπα Ξοπιειῃϊηρ, 1 
γοὰ ΤἸΏΘΔὴ ἴο ΡῸ ΟἹ Εδγίὶ δραϊη΄. (ἵ. 
7Ζυπαξς 31... ΤΗϊς υϑᾶρα 15 τεοορη κοά 

Ὁγ Ῥτγοῖ. ἀοοανίη, »ηοοαῖς ἀγα ἔδρσος ὶ 40, 
[, Ὠοΐδ 3: Βα Πούενοῦ τοραγάβ ἃ πυροῦ 

οὗ οαϑ65 δ5 [Δ]Π|πὴρ ᾿ηΐο (ἢ οἶδα55 οὗ οτάϊ- 

ΠΑΙῪ [αἴαγα σοῃαἸ Π Οἢ5 ἐαυϊναϊθης ἴἰο ἐὰν 
νὰ κυ θ)]αποῖίνα (8 50). 1 σδηηοί Βαϊ 

{1 Κ [Παΐ 5 οἷ σ4565 ἃΓΕ ὙΕΤῪ ΓΑΤΕ : ΠΘΑΥΥ 

1 ποῖ χυϊΐᾳ 411 οὗ τῃς ἰπβίδηςεβ ἢ6 χυοῖες 
τσ Ὀς ἰαἴκεη ἴπ6 ΟἸΠΕΥ ὙΑΥ͂ : ἜΞρ δ δ] 

Ἰϑοϊκγαίεβ “γελίδαηος ὃ τοῦ, Ώοτα εἰ δὸ 

φοβησόμεθα 15, ἴ σοῃοαῖγο, Ργθο ον Ρατζαϊ- 

161 ἰο ἢν ἐθέλωμεν ἀποθνήσκειν : “1ξ να 

τθδῃ ἴο ὈΕ οοναγάϑ᾽, 
Ἡδτα 1ἴ ΙΩΔΥ͂ 6 σοηγεοηΐϊθηΐ ἴο εἰνεὶ 

ΠΟΠΟΙ ΒΥ ἃ 5Υηορ515 οὗ (ἢς τϑαβοηΐηρ' ἰῃ 
ομαρίέτβ 1--ἶἰν. Αἶαν ἀρτεείηρ (δαὶ τπῸ΄ 
{1} οὗ ᾿Ἰηπιοσία 7 1} θ6 Ῥεβὲ δϑίδὉ- 

1ιϑῃδὰ 1 χὰ οδῃ 5ῆον [Παἰ 11 154 Ἰερ!εἰπηαῖθ 
ἀεάαοιίΐοη ἔγοτῃ ἴῃς {πεοσγοἵ ἰάθα5, τς 5εΐ 

ἰουτἢ ἴἢυ5: (1) Ῥασίϊου δαῖτα Ῥαγία κα βυσοας- 

βίν εἶ γ, ΟΥ Ἔνθ 5 πη 8 ΠΘΟΌΒΙ]Υ, οὗὨ σΟΠΊΓΑΤΥ͂ 

1ά6α5, ναὶ {Π6 1ῴ6α 56} σἂπ ΠΟΥΟΣ δά γίξ 

115 ορροβίίβ, Ὀαΐϊ δ (6 ἀρργοδοῖ ἱπογθοῦς 

εἰ μποσ πὶ πάγαννθ ΟΥ ῬΕΓΒΒ65: δηᾶ ἰδὶς 

ΔΡΌΡΙ]Ἶε5 ὈΟΙᾺ ἰο 146 85 85 εχ  βίϊηρ ἴῃ ἡδίασε 
δηὰ 85 ᾿ππταδηεξηΐ ᾿ῃ Ῥασίου]δγ5 : (2) [ΠοῚς 
5 ἃ βεςοηά 5εῖ οὗ 4645, ποὶ Ὀεΐηρ [Π6πὶ- 

βεἶνεϑ ὁρροβίίθβ, θυ οοηΐαϊπὶπρ' Ορροβίία 

Ἰάφθδϑ; ΠΟ 50 ἢ 1468 οδῃ δηλ [Π16 ορροβὶία 

οὗ [ῃ6 ἰἄάδα ἰξ οοπίαϊης, θαΐϊ οἰ ΠΟΥ τὶς 

ἄγανγβ ΟΥὐὁ Ῥο5865 ; 6. ν΄. ἰῃς ἰτἰαα σοηίαίης ᾿ 
τῆς ἰάεα οὗ οὐά απὰ οδπποὶ δάμαϊ (παΐ οὗ ! 
Ἔνθ: (3) Ῥασγίϊοι δῦ νη ϊοἢ ομς οὗ τὶς 

Βεσοῃά οἷα55 οὗ ἰάεδϑβ ἱπίοσηημβ σϑῃ δυο Ὁ 
δάταϊξ [Β6 ορροβίίε οἵ [μ6 οοπίαἰποᾶ ἰάδα; ᾿ 

6.5. [ἄγος [Πἢσϑ οδὴ Ὥσνοσ ὈΆ ἐγεη: (4) | 

τν-Ος-.-ς.,. 

"π-- 

Ἔω ἐν τῶ 

---.Ψ..... 
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Ὶ 1,0]. Ὃ δέ γε θεός, οἶμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ αὐτὸ τὸ τῆς 
ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τε ἄλλο ἀθάνατόν ἐστιν, παρὰ πάντων ἂν ὅμο- 
λογηθείη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. Παρὰ πάντων μέντοι νὴ Δί᾽ ἔφη 
ἀνθρώπων τέ γε καὶ ἔτι μᾶλλον, ὡς ἐγῴμαι, παρὰ θεῶν. Ὁπότε δὴ 
τὸ ἀθάνατον καὶ ἀδιάφθορόν ἐστιν, ἄλλο τι ψυχὴ ἢ, εἰ ἀθάνατος 

ὶ 

τυγχάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη; ἸΠολλὴ ἀνάγκη. ᾿Ἐπιόντος 
ψΨ ’ 3 4᾽ ἢ Ν “ ὡς δ » 3 “΄᾿ ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τὸ μὲν θνητόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ 
3 “ δ 3 3 7 [φ , 3 ἤ Ν κ᾽ ΄ 

ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ ἀθάνατον σῶν καὶ ἀδιάφθορον οἴχεται ἀπιόν, 
ὑπεκχωρῆσαν τῷ θανάτῳ. Φαίνεται. Ἰ]αντὸς μῶλλον ἄρα, ἔφη, ὦ 

’ δ 9 Α ν ἰ αδ[σψ ϑ᾽ φ ΄Ὦ 

Κέβης, ψνχὴ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν 
6 ν » Υ͂ Ψ Ψ π 

αἱ ψυχαὶ ἐν “Αἰδον. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἔχω παρὰ 

ταῦτα ἄλλο τι λέγειν οὐδέ πῃ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. ἀλλ᾽ εἰ δή τε 
ία ΝΜ φ' Ν , 4Φ νΝ) δὰ ὸ ς 3 

Σιμμίας ἢ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει μὴ κατασιγῆσαι᾽ ὡς οὐκ 
4 ἴον οἶδα εἰς ὅντινά τις ἄλλον καιρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, 

ἴῃ ΔΩΥ͂ 510 ἢ ἰπδίδησε τείαβαὶ ἴο δάταϊς [Π6 
ΟΡΡοϑβῖζε Ὠδοαββατν ἱηνοϊνϑαά ᾿ηδεοβίσιοι- 
ἈΠ γ, γα σουἹά ρῥτεάϊοαϊα ἱππότα ν οὗ 

(μδὲ νι Βὶςἢ τείαβοά ἰο δά ἴἴ; 6.6. 1{τὸ- 
[54] ἴο δάτιϊς οὐθηηθθθ ἱηνοϊνεά ἰπάς- 

βίγι 1 , τες σου Ἀ6 ᾿πρϑυβῃδῦ ]6; 
Ὀπΐ 5ἴπος (5 ἰ5 ποΐ 50, [ὮΧΕς ΤΏΔΥ ῬΘΓ5ἢ 

αἱ ἰ(ὴς ΔΡΡγοδοῦ οὗ ενεῆῃθϑβ: (5) Ῥαϊ ἴῃ [ἢ6 

οδ58 οὗ 5οὰ] τοῖα] ἴο δήταϊί (μ6 ορροβίία 
οὗ 15 οοπίαἰηδα 1άεα οε5 ἱθνοῖνα ἱπάε- 
βίσυ ΡΠ γγ, 5ίηοα (ἢς οοπίαϊηεα ἰἄφα 15 
1, βῇοβε ορροβίία ἰ5 ἀθδίἢ ; δπὰ {παῖ 

ΜΔΙΟΝ Μ11 οὶ δάχταϊὶ ἀδαίἢ 15 προ υ 5 ἢ- 
ΔΌΪΕ: 5οὰ] Βογείογε οὐ ἴπ6 ἀρργοδοῖ οὗ 

ἀεαῖῃ μᾶς ποῖ {π6 ορίίοῃ οὗ ρεγϑῃίηρ, Ὀαϊ 
τοῦδέ δάορί {πὸ οἰπεῦ δἱογηδίϊνε, ὑπεκχω- 

ρεῖν. ἘΠ56, [ἘΠ ΡΠ ΟΙρΡΙῈ οὔ] ρου !5ῃ6ά, 

ποίδίηρ οουἹά α ἰουπά ἴο τεϑβϑὶβί ἀδβίγιο- 

[[οη. 
τοῦ ἢὉ---1Ο7 Β, ὦ. ἵν. Τὺ ἔοι ἴῃ6 

ΘΘΠΕΓΑΙ ῥυϊποῖρὶα [Παΐ 411 (ἰηρβ ΠΟ Τὸ- 

ἔχα56 ἴο δὐπιὶξ ἀφαίῃ ἀγα πῃ ἀθϑίγασῖ} ] 6 6 

ἰηίοσ ἰῃδὶ 50] οδῇ ΠΘΥΘΥ ῬΕΣΙ5ἢ : ΠΟ 

ἀφαῖῃ σοτηθϑ ἸΡΟΩ ἃ πδῃ, ΐ5 τηοτίδ] ρατί 
ῬοΙΞΠ65, θαΐϊ ἢἷ5 βοὰ νι άτανβ, τη κίηρ 
ὙΓΑΥ ἴοτ ἀδδαιῃ, ψ Ὦ1]16 58ὴ6 Πούβεὶξ 15 βανθὰ 
αἰῖνε. 1ι πιυκίὶ θὲ ἴμθη (μαἴ ΟἿΣ 5οὺυ]ς Πἴνε 
ἴῃ Ηδάες. Κοῦεβ ἴα πον ΠΙΠῪ σοηΥποδα: 
ΘΙπηηγαθ σδηηοΐ σοηίτογετ [Π6 τοαβοηϊηρ 
οὗ δοϊκχγαῖοβ. Ραΐ 51}}} (66]5 τη βρίνηρβ; 

ὙΒετευροη ϑοϊκγαΐθβ ἐησοῦγαροϑ Πίτη ἴο 51 
(Π6 τηδίζοσ ἀῃ1}} ἣς 5 ἰΠογοΟΌΡὮΪΥ 5δἰἰϑδεά, 

Ι. ὁ δέ γε θεός] χε τουβὶ 1ΔΘΠΠ ν 
θεὸς ΜῈ ΔΌσοϊας 6 πηΐϊνοσβαὶ πλ]η4, (ἢ γοῦς 

βασιλεὺς οὗ [με Ζλιεύτς, [Β 6 ταγίδ!ο8] δη- 

μιουργὸς οἵ (6 Ζένταξες. ἘΠΟΓΆΥ οδπηοῖ 

Ὀ6 δϑοσι θά εἰπε ἴο ἴῃς ἀε [165 οὗ ρορυϊασ 

ΨΟΥΒΠΪΡ οσ ἴο ἴμοϑβε οὗ Ρ]αϊο᾽β σοβῃ οί ρΥ : 

5866 7ΖΣΡΙΩΦΗΣ 414, ΜὮεγα [ΠΕΥ τὲ ἴδ5 

αἀὐάτοβϑθα ὈῪ {πε οτεδίοσ : δι᾽ ἃ καὶ ἐπείπερ 
γεγένησθε, ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδ᾽ ἅλυ- 

τοι τὸ πάμπαν, οὔ τι μὲν δὴ λυθήσεσθέ 

γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας, τῆς ἐμῆς 

βουλήσεως μείζονος ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριω- 
τέρου λαχόντες ἐκείνων, οἷς ὅτ᾽ ἐγίγνεσθε 

ξυνεδεῖσθες. Τὰ [6 πη] ἀδνοὶοριηθηὶ οὗ 
ΡΙαϊο᾿5 βγβίθῃῳῃ!Ἡ γα δηά (μαὶ ἀοά, (ῃς 

ἰάδα οὗ 1Πἴἰ, απά υπηϊνοσβαὶ 50] ἅγὸ :ἄδῃ- 

ἰοΑ] : ψυχὴ αἰοπε οὗ 411 [πϊηρϑβ ἰ5 αὐτοκί- 
γητον καὶ ἀθάνατον. 

Βονενεῦ 15 ηοί ἴο ὃς ἰουῃά ἴῃ ἴῃς δαεάο: 

1 ὈεΪοηρε ἴο {πε σοπδυτϊητηδίοα 146 4}151ὴ 
οἴ (6 ῥάξεδις διὰ 7: ηιαες. 

8. ἀποθνήσκει] Ηδξετα δραΐῃ [ῃς ψοζά 
ἀεξηοίθβ Δ 11] δι ; ποῖ 85 ἴῃ 71 Ο. 

καὶ ἀδιάφθορον] ΤΠε ἀϊΞιϊποϊΐοη της 
ἴῃ ἴῃ6 Ιαϑὶ σμαρίεσ Ῥεΐψθεη ἀθάνατον 
δηα ἀνώλεθρον τηιϑῖ Ὀ6 σΑΥΟΙ ΠΥ Ῥοσπδ ἴῃ 
ταϊηά. 

14. εἰς ὅγτινα.. ἀναβάλλοιτο] Ιἱ ἰ5 

10 

ΤῊΐς ἰδοπηβοαϊίοη : 
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περὶ τῶν τοιούτων βουλόμενος ἢ τι εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι. ᾿Αλλὰ μήν, 
49 Ο'᾽͵ Δ ἐἜ ; 0. 2» ἡ Μ Ψ . 4 ,ὕ 5 ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ὅπῃ ἀπιστῶ ἔκ γε τῶν λεγομένων 
ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι εἰσίν, καὶ τὴν ἀνθρω- 

Β πίνην ἀσθένειαν ἀτιμάξων, ἀναγκάξομαι ἀπιστίαν ἔτι ἔχειν “παρ᾽ 
3 [4 Ἁ “ 3 ’ 3 ω »ΜΝἝΨΝ 4 ’ ἐς ἐμαυτῷ περὶ τῶν εἰρημένων. Οὐ μόνον γ᾽ ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Σω- 

᾽ 9 ἣ δ Ω 4 ’ Ἁ ἐ ’ Ἧ ις 

κραάτης, ἀλλα ταῦτα τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρωτας, 
3 ,ι Η͂ , 

καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσιν, ὅμως ἐπισκεπτέα σαφέστερον᾽ καὶ ἐὰν 

ΠΘΘΩ]685, ἃ5 1 Ὠ]1ηἸκ, ἰο ᾿πθοτγὶ ἄν : (15 56 

οὗ [ῃ6 ορίδεϊνα Ὀο( ἴῃ ἀϊτεςῖ δηά ἱπαϊγοοῖ 

Παθβοη5. 15 Θβί ὈΠ]5ῃ6α ΌΥ ἃ ὨστΩΡΕΓ οὗ 
᾿παυ ἴ4 16 Ἰηδίδησεβ, δῃα ΡγΟΌΔΌΪΥ οὐρδῖ 

ἰο δ τσείαϊηβα ἴῃ βοΐὴβ οἴεσ σᾶϑε5 ὙΠΕΓΘ 

[86 εὐϊίοτα ἰηίγοάπος ἄν. 1ι ββϑῖὴβ στὰβἢ 
ἴο Αϑϑιπια ἴῃ (ἢ ἔδεε οὗ ται ἢ σἰσοηρ' Τη5. 

ενιάθηςο [δαὶ {πὸ οἷά 86 οὗ ἴῃς ορίαἰϊνα 
Βδᾶ θη σεν ἀϊεὰ οὐυοδ ἱπ ΔΛίϊς Οτεεϊκ. 

Ὑ 8 [ἢ6 ῥγεβοηΐ δχαιηρία ΝΟΒΙ γα Ὁ οοιη- 

Ρᾶτεβ Φηλγαάονες 296 Ε οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς 
ἀμφισβητοίην. Α οᾶ5ε ἴῃ ἀϊτοοι ἰηζογτορα- 
ἰίοη 15 Ογρίας 492 Β τί τῇ ἀληθείᾳ αἴσχιον 

καὶ κάκιον εἴη; ΤῺ ῬοίὮ {π656 Ῥᾶββᾶροϑ 

βοὴ τγοια ἱπβθοτί ἄν; Ὀπὲ 1 15 ποῖ 50 

ΘΑΞΘΥ͂ ἴο ἄἀΐξροβε οὗ οᾶβδε5 {Κὸ Αδβοῦν]ὰβ 
Ολοοῤῥογοῦ 172 δια 56 εΓ] Οἵ ΟΥ ρΑβϑαρῸ5 
ἴῃ ἱγσαρεάγ. 1η ϑορῇ. Οδά. (οἷ. το τς 

Τιαυτοηςδη δδ5 ποῖ τις φροντίδος ἔλθοι ; 

ΤἼε ἔοσορ 15 ΨΕΥΥ͂ το ἢ τῆς 56 85 ἰδαϊΐ 

οὔτε “ἀε! Πθεγαῦνε᾽ δα] αποῖνα; Βαϊ (Π6Γ6 

5. ἃ ἀἰβιϊποιοη οἸΟβ Ι ἀπαϊορουβ ἴο [Πδὶ 

ἄγαν ὈΥ Ῥτοῖ. ἀοοάν!η Ὀεΐμψεεη ἐὰν 
γένηται δια εἰ γένοιτο: ἴῃ6 ορίδίϊνε 6χ- 

ῬΓΘ5565 ἃ σοῃοθρίοῃ 1655 υἱνια δηᾶ τόσα 

γαριθ. ΤὍΤῇδ [Ο]]ονίηρ ψνογάς ἢ τὸν νῦν 
παρόντα Δ16 ὙΕΙ͂ ἨὨΘΕ]ΕΒΞΙΥ Ὀτδοϊκοείεα ὉῪ 
Ἡ γβοηϊρ. 

3. τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμά- 
ἴων] “[Ὠτουρἢ ἀἰσίσιϑὶ οὗ μαμλδη 041110111- 
γ᾽. ΟΥἹ 850. Ὑ7ὲε οοπίταςε Ὀεΐνεθη 
[πε οἰεατ- ἢεδδοᾶ Ἰορίοίαη Καρεβ δπά (ἢ 6 
βουηθνῃαῖ ναρτ6- πη οα Θἰτητηΐδϑ 15. νγῈ ]] 
Ὀτουρηϊ οαἱ ποτε. Κεῦεδ, βοοριοδὶ] ἂ5 ἢῈ 

15, Πᾶς Τουῃά δὴ ἀγρυτηθης [Παΐ ἴῃ Ηἷ5 υάρ- 
ὨγΘηΐ 15 ἔτεα ἤτοι ἔδνν ; Βα (Πογείοσε ἔτεεὶν 
δοζερίβ 115 σομβθαιθηῆσθθ: ΘΙ ηγα5. 511}} 

διεβι[αἴθ5, ποὶ θεοδυβθ ἣθ σὰῃ Πα ΔΗΥ ἀ6- 
εςϊ ἴῃ [86 τεαβοπίηρ, Βυὶ ταῖμοῦ θεοᾶυβα 

(6 “ΟὨΣ]ἃ ἴῃ Ηἰπι᾿ σαπποί 6 Ξοοίμεᾶ ὈΥ 
τοάβοῦ, Α ροοά ρίδοα οὗ ἀϊαϊθοιίὶς ἀοδ5 
Ὡοΐῖ σοῃα Ὠοπὶα ἴο ἰιΐηλὶ 8ἃ5 ἰο ἢἰβ ἔπθηά. 
Θοϊταῖοδθ, ἰἴ ταῦ Ὀὲ ποίϊοθά, ν 116 σοτη- 
το ηἀϊηρ ἰδ σαυτοη, Ροϊηῖθ οὐἱὐ δὲ 1ἢ 

οὐυρμξ ἴο Ἰεδα ἴο: οὶ ἴο 5ἱρῃϊηρ ΟΥ̓ΟΣ 
Ὠυπηδη ΘΑ Ή655, Ρὰϊ ἴο ἃ νἱρότουβ ἐχ- 

διηϊηδίίοη οὗ ἴῃς ὑποθέσει. 

5. οὐ μόνον γεὲ] “γε5, Θίπητηῖαβ, δηά 
ποῖ ΟΪΥ 50, Ὀυΐ, Ῥεβὲάθϑ τιμαὶ γου μᾶνα 

75. 50 ΠΡΏΠΥ συρρεοβίοα, γου 5ῃου]ὰ αἶ5ο, 

ΒΟΎΕΨΟΙ 56ΟΌΓα ΠΟΥ ΤΊΔΥ 56 6πὶ ἴο ΥὙῖι!, 

ἈΘνοσί61655 σθαχδιηΐηθ ΟἿΓ ἢχϑί ῬΧΘΙῚ15- 

565. (ΟΟΡΕ. ὙΠεζα 5θαιῺ5 0 βυβιοϊοηΐ 

ΤΕΆΞΟῚ ἴοτ οἸεοιίηρ ταῦτά τε εὖ λέγεις ἃ5 
Ἡ γβοῆσ ψου]ά ἀο: ΠοΣ οδῃ Αϑί᾽β ταῦτά 
γε εἰ λέγεις Ὀ6 σοτῃπηοηάοά. 

. ὅμως ἐπισκεπτέα σαφέστερον] 1 
αν [ο]ονεά ϑοῆδηΖ 1ἢ δοοερίϊηρ (ἢ15 
σοϊταοίίοη: [ἴῃς νυϊραίς ἐπισκεπτέαι Ἰῃ- 

νΟΪνῈ5. δὴ ΔηΔΟΟΪ ΠΟ 50 ΒΑΙΒ 85 ἴο 
διηοιπῖ ἰο ὈδΔ4 νυΥἱτϊηρ,, 

καὶ ἐὰν αὐτάς] “απὰ 1 γου 5υςοροά 
ἴῃ ΔΠΔΙγϑηρ' (Πδτὰ δας ϑίδοίου γ, γοὰ Ψ1]] 

ΠΟ ὋΡ (86 τοαβοηίηρ, 350 [Δ δ5 ἰΐ 
15 ῬΟΒ51016 ΤΌΣ τηδῃ ἴο (Ο]]ΟΥ ; απ ΟἿΪΥΚ 
ψΏΘη {Π6 τοϑα]ς Ὀδοογηθ5. Ρουθ  γ Ῥ]αΐη 

Ὑ01}1 γοῖι σδαβθ ἴο ργοβθουία γουγ βεδγοῇ᾽. 
κἂν τοῦτ᾽ αὐτὸ σαφὲς γένηται, 1.6. 1 [ῃ6 

ΒΕΟ ΓΙ Υ οὗ (ῃς ὑποθέσεις ἀπὰ [86 να] 1 
οὔ [ῃς ἀεάποιτοηβ ἴτοτα ἴβθτα θθοοπηα ρ]αίῃ, 

[Πεῇ ΟὨΪΥ γοῦ ΨΜ0111 θ6 ]υβιἰ 864 ἴῃ τεϊαχίηρσ 
γοῦν οἤοτίϑβ. 

ΙΟἿ Β---Ἴ14. Ὁ, κα. ἵνὶϊ--ἰχί, Νον [0]- 

Ἰονγα [86 τυ βεξίηρ ἰοτί ἴῃς σοηίοτγ- 

τηδίϊοη οὗ (6 δαυίῃ δηά [6 [αἰς οὗ 5οι]5 

ἴῃ 186 υπάογνγοῦίά, ϑεείηρ (δαὶ [(Π6 50] 

15 πητηοχίαϊ, δατησδβί ᾿Ἰπἀθοᾶ 5ῃου]α θὲ ἰἢ6 

στα ΜῈ Ὀεδίον ὉΡΟῺ ΕΓ ἰγαϊηϊηρ; [ῸΣ 

ωκε 
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αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγῴμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, καθ᾽ 
σον δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆσαι' κἂν τοῦτο αὐτὸ 
σαφὲς γένηται, οὐδὲν ξητήσετε περαιτέρω. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. 

ΠΥῚ1. ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽ ἔφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον διανοηθῆναϊ ὅτι, 

5 εἴπερ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπιμελείας δὴ δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου 
τούτου μόνον, ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ παντός, καὶ ὁ 

᾿" 

κίνδυνος νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. 
[ο ’ [Ὰ ΄΄ο 

εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς 

ὕροη ἴπαΐ Ν1}1] ἀδρεμα Πεσ Πδρρίηθϑ5 δη 
ΤΟΪΒΟΥΥ [ῸΣ 811 {ἶὄπ|ὸθ.0 ΤῈ νψαγβ οὗ Ηδάδς 
ΔΙῸ ΤΩΔΏΥ δηά ἰηἰγίςαίς ; θαΐ ἴῃ 5οὰ] [μαΐ 

δᾶς βίμ]οἀ ἀφδαί ψ}}}1} πα Πετβοὶ δὶ μοηλα 

ἴῃετο, δηά ρσυϊάεα Ὁ Ποῖ δἰἰδηᾶδηί ρόῃϊιβ 
ἴο ἴδε Ρΐδος οὗ Ἰυάρστηεης ν1}} ρ8855 ΠεῚ 

Δρροϊηϊθα βξοϊουσῃ ἰῃ ἴ[π 6 σοΙ ΡΠ ΟΠΒΠΙΡ 
οἵ ροάΞ: Ρυΐ [6 ρυγα 11} θς στ πουΐ 
{πἰεηὰ οὐ σοϊιηρδηΐίοη. ΤῸ σβα]ῖ58εὲ νῇδί 

τορίοηβ ἴῃ6 5οὰ] δηΐεῖθ αἀἴου ἀεί, νῈ 

χησϑί αημἀεογβίδηά (ἢ ἴτὰδ ἴογηι οὔ δατίῃ. 

11 15 ἃ 5βρῆδγε ἰῃ δαυ] γαπὶ αἱ ἴΠ6 σθηϊτὸ 

οἵ [6 μεανθηβ: ἴῃ6 ρῬαζΐ νὰ θα 15 

Ῥυϊ 4 5128]] σαν ἐν οἡ 15 Ξυτίαος, 8164 νυν ἱ ἢ 

106 σοδύβευ βεαπηδηΐ οὗ δἱἷσ  οἢ σαί οΥ5 

ἴη 1. νε ἢδανε τὸ ἰά68 [δαὶ νὰ ἀνε] ἴῃ 

δ ἢ ἃ Βοίϊον, θυΐ ἰΔΠΟΥ γα γα οἡ ἴῃς 

βισίαοθ δηᾶ ἴῃδΐὶ οὐὐγ δι πηόβρῆσσα 15 (ἢ6 

{τς δἷῦ: αὶ σουϊὰ νὰ τοοπηΐ ἴο [ἢ6 50- 

ἴαοθ, νγα 5ΒῃουἹαά 566 μον ΤῊΌΥΚΥ δηά 1π|- 

Ῥυζα 15 οὐῦ ἀνε] ηρ σοτηρᾶγεα ψ ἢ ἰμαῖ 

Ὀτίσῃς τερίοη. γε 5ῃου]ά 566 ἴῃ: βασίῃ 5 
βυτίασε 5ρ]εη ἃ τ Ζοηθ5 οὗ {πὰ πιοβί 
ὈΥΠ}Ὸατΐ οοϊουτθ, οὗ ν ἢ ΟΥ5 ἃσγε ἃ ἰαϊηΐ 

ἴτηαρα, ρἱονίησ Ὦ ἤονετβ δὰ ἴσθοβ δηὰ 
Ῥτθοίΐουϑβ βἴοῃβϑβ, 411] ὑαι μα ἴῃ Ῥυγοϑί δϑί μου, 

τππϊουσῃοά ΟΥ̓ ἀδοαν: δηά (ῃς ἄννε]]εῖς 

Πογεοη ἃτα ἔτεθ τοι ἂρ δηῃά 5] οἴκῆβββ, 

Δα {Π6 σοάβ σοτξ ἴοὸ ἄνν οὶ] διηοηνσ {μειτη. 

ἼΠοΓα ΔΓδ ΤΏΔΗΥ ΟΠ ΟῚ ΒΟΙ]ονν5 οἡ ἴπ6 βασι ἢ 

Ῥοϑιάθβ ουτβ, σγοαίευ δηᾶ 655, μανίηρ 5}0- 

ἰεγσδηθδῃ σοπιηιηϊοαίίου; Ὀυΐ (Πε στοαδί- 

οεί οὗ 411] 15 οδ᾽οὰ Ταγίατοβ, ψ Ὡ ἢ ἰς 

Ῥἱεσγοθά σῖρῃς ἰὨγουρἢ (86 φασί ἢ ἰτότὰ 546 
ἴο 5βἰάς, Ετοχῃ [Ὠϊ5 ἃ11 χίνϑιβ ϑϑπθ ἰοσι ἢ 
δηα ἱπίο ἱξ (ΠΟΥ 411 τείατι : δηάᾶ ἃ ρτϑαΐ 
ῬυΪϊβα σύνᾶυβ ὮΡ δὰ ἄονῃ Ταγίασοβ, σαστυ- 

ἴῃσ 1 1 411 [86 δἷγ δηά ᾿ἰχυϊὰ {πᾶΐ ἃγα 

(πογοίη, δηὰ 1 το ρ  ἰβῆθα ΠΟ (86 τίνους 
{παι ἀγα οῇ οὔδξ 5ἰάθ ἴδε δαγί, πον (ἢοβ6 
οὐ {86 οἴμοσ. ΑἹ] τς σίνεσς [411] δραΐϊῃ 

ἰηίο Τασίαγοβ δί ἃ ἰἴονγεσ ροίμι [ἤδη ἴμ 6 Υ 

βονεά ουαἵ; Ὀπί ποῖ Ἰοννοῦ [8δὴ ἴΠ6 οδηΐσο, 

ἴτοῦιὶ ὨΙΟ, ἴῃ 411} ἀϊτγθοιίοηβ ἰΐ 15. 80 
δϑοθηΐῖ, Οἰ 8686 σίνος ἴπε ἴουγ ρτοαίοβε 

ἃτε ΟΚθδῆοβ, Ασβεσο, ΡῬυ ρὨΙοροίμοῃ, 
δηὰ δίγχ, νι ϊο ον ἴῃ τδην ἰοτγίαοιυς 

ψἱηαϊηρβ, δοίης Ὀδηραῖῃ (μ6 δασίἢ δηάᾶ 
ΒΟΙΏ6 Οἡ ἰἰβ βιιγίδοθα. 950 ψῇθη (6 50}]5 

οὗ ἴμ6 ἀερατίοα σοι ἴο Ἰυδρτηοηί, {μεν 
ψΠΟΒ6 ᾿νε ἤᾶνα ὕεθη τηοάογαίεὶυ ροοά 

Ῥτοσθδα ἰο Αοῆδγοη δῃὰ ἄνα ]] {ποτὰ 111] 

ΤΠ6Υ δῖα οἰεδηβεά οἵ Δὴγ ρὲ [Πδὲ οἸπρς 
ἴο ἴΒεοι; Ὀυΐ {ΠΥ ψ ΠοσῈ ᾿ἱοΚοάῃθθς ἰ5 

Ῥᾶβῖ συγο σὲ δυγ] δα ̓ ηίο Ταγίασοβ, θη ο 6 

[ΠΟΥ οοπϊα ἰοσίῃ πῸ τηοῦθ, ΑἹ] ψοβα 

δ} 15 πείμοιβ θαΐ ποΐ γεῖ θεγοπά τεπλθ- 

ἂγ ἄνεὶ! ἴῃ Ταγίαγοβ ἴοσ ἃ γϑᾶσ, δηᾶ [ἤθη 

Ια οαδί ἰογίἢ ΟΥ̓ οὔθ οὗ (88 τἴνεοσβ, οἱ 

ψ ῃοδα Ῥδῃϊς {ΠΕΥ̓ τηθεῖ ἴῃθοβα {Π6Ὺ ανα 

ψτοηρσεᾶ, ΤΠαη 1 (Π6Υ οδη ψίη (Π6 ρΡᾶτ- 

ἄοηῃ οὗ (656, [ΠΘΥ οοιης ἔουι ἢ δῃά δγὸ 

Ρυπβεά; Ὀυ 1 ποῖ, {Π6γ τείασῃ ἰο Τατγ- 

ἴαγοβ [Ὁ Δποίμοσ ρετὶοά; δηά (ἢϊ5 ΠΥ 

σοηΐηθα ἴο ἄο πη1}} [ΠῈῪ ἢάᾶνα ραϊηρά 
(μεῖγ ρασάοῃ. Βαϊ ἃ]} (πΠαὶ ἢᾶνε 1νοὰ ἴῃ 

Ῥοτίδοι ΠΟ] 1 π655 ἀβοθηά ἴο (ἢ 6 φασί ἢ 5 ἰτὰδ 
βατίαςα, ογα ΤΕΥ ἀνε} Βοποοίοσί ἢ ἰὴ 

1155 δῃα ρυσγ. 

6. ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν] ἃ ΞΠοτί 6χ- 
Ῥτεββίοῃ ἔοσ ἐν ᾧ ἔστιν ὃ καλοῦμεν τὸ ζῆν. 

ΤῊς οἀϊίοτβ ᾳυοΐθ 5Έν σαὶ κτλ] ὺ ρ γαβο5: 
ὙνγιϊεηΡρδοῦ δαγ5 ἢ6 οοὐδᾶ 64]1] 4 Ὀοοϊς 
ψ ἢ [Ώ6 πηι. 

7. εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει] “17 να τηεδῃ 
ἴο περίεςί Ποχ᾿. 



ωίσι..- 

107] ΦΑΊΔΩΝ, [59 

κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἅμ᾽ ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὑτῶν 
ί δ Κὰ “Ὁἷς ΚᾺ 59 Ἁ 4 ’ φ κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, 

Ὁ οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ 
ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο 

ὄχουσα εἰς “Αἰδου ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, 
ἃ δὴ καὶ μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα 
εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα τελευ- 
τήσαντα ἕκαστον ὃ ἑκάστου δαίμων, ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει, οὗτος 

ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τόπον, οἷ δεῖ τοὺς συλλεγέντας δια- 
δικασαμένους εἰς “Αἰδου πορεύεσθαι μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου ᾧ δὴ 

Ἑ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι' τυχόντας δὲ “ἐκεῖ ὧν 
δεῖ τυχεῖν καὶ μείναντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν 
κομίζει ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακραῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρα ἡ 

1. ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὑτών κα- 
κίας] Α νἱοἷοιι5 501} του]ά ἠὲ νγ6]] τἱὰ οὗ 
Βδ6Γ νῖος Ἄνεὴ δἱ (ἢε οοβί οἵ μεὺ Ὄχἰβίθποα. 

Βυὶ ἴῃ Ζατυς 0584 ἀεδίῃ 15 τερασάθά ἃ5 ἃ 

ΓΕΙΛΘΩΥ ἴοσ ἴἤοβα  ΒΟΠῚ ΤῊ] ΔΘΥ τ ΑσΌ ΓΕΒ 

Ψ11 ποῖ βοσνο : οἷσι δὲ ὄντως ἐπικεκλωσμέ- 

ναι [αἱ δόξαι], θάνατον ἴαμα ταῖς οὕτω δια- 

τεθείσαις ψυχαῖς διανέμοντε. Απᾶ ἴῃ 

8546 5υϊεϊάς ἰ5 τοοοτημηεηάεά ἴο (Π6 ἴη- 

ουγα]ς βίηποσ δ5 ᾿ἰβ ΟἿΪΥ στε] εἴ: καὶ ἐὰν 
μὲν σοὶ δρῶντι ταῦτα λωφᾷ τι τὸ νόσημα--- 
εἰ δὲ μή, καλλίω θάνατον σκεψάμενος ἀπαλ- 
λάττου τοῦ βίου. ῆ ε τιλῦ ρεγπαρβ τεραγὰ 
ἄἀεαδιἢ 45 οἥδσϊῃρ ἃ οὔδηςς οὗ (στη! ησ ΟΥΕΓ 

ἃ δ ἰοδξ, 
4- οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα] (. ΟὉ»- 

δίας 513Ὲ καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν εἶναι 

αὐτῇ τῇ ψνχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν θεωροῦντα 

ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρημον πάν- 

των τῶν συγγενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ γῆς 
πάντα ἐκεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρί- 

σις ἧ. 
8. ὁ ἑκάστον δαίμων] ΟἸγιηρίοδο- 

ἴῸ5 ἀδηΐες ἰμαὶ δαοῖ 8οὰ] μᾶ5 ἃ ἀϊϑδιϊηςὶ 
δαίμων ἴον 5 Πα τΥ τϑᾶϑοηϑ, οἧς οὗ ψΨὨΙΟἷ ἰς 
ὅτι τοῦ βίου λυθέντος ἀργήσει ὁ λαχὼν ἐκεί- 
νης διοικεῖν τὸν βίον. Βυΐ ἴῃ6τα σδὴ Ὀ6 0 

ἄουδι {πΠαΐ πα ἰ5 ψγοηρ: οὗ. εῤμόίῆς 620 
Ὁ ἐκείνην δ᾽ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίμονα, τοῦ- 

τον φύλακα ξυμπέμπειν τοῦ βίου καὶ ἀπο- 
πληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων. ἌΝ 6 ἢᾶνε ἃ ἀϊέ- 
ἔετεηὶ δοζί οἵ ἀδειιοηΐς βροῦν βίοη ἴῃ 

Ν Γ 
“ΨὍ Ὶ 

Ἐν ζ, Υ .,᾿ Ὁ ᾿ ὃ ν᾿ εξι σιν Φδὃ0ὃῪῖνι «ἰ, Υ̓ ε-ς 

γ΄ χΙ - έ ᾽) 60-τὶ «ἡ 4.7. “γι Κι νί α, 

2) ζδ ΠῚ ͵ 

οϊίσες αἤ4 Β τῆς τοῦ κεκτημένου καὶ 

νέμοντος ἡμᾶς δαίμονος ἀπερημωθέντες ἐπι- 

μελείας. Ιηῃ 7᾽»ναξΏ: 90.Α, {Π6 ται οηδὶ 
Ῥασί οὗ Π6 50] ἰ5 βαἰά ἴο )ὲ ἃ τηδη᾽5 δαί- 
μων. Ιῃ δατυς 30 Α ψὰ ἤπά ἃ ξένιος 
ἑκάστων δαίμων καὶ θεός, ὮὯΟ Ῥτοίφςοί5 
ΒίΓΔΏΡΘΙΞΒ. 

ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει)͵ Ιηῃ εῤηὶῥε 
617 Ἑ, οὐ ἴμε οἴμοι μᾶηά, νὸ τεαά οὐχ 

ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαίμονα 

αἱρήσεσθε. Βαυῖ, ἃ5 ΟἸγπιρίοάοτοβ 6ὃχ- 
Ῥ αἰηβ, ἃ δαίμων νγᾶβ ἀϑϑιστιεά ἴο (86 1Πἴ6 

σῃοβθη ΌΥ ἴῃ 5ομ], 50 ἴπαΐ οἰ ῈΥ ρὮγαβα 
τηϊσῆς Ὀς π56α ; (Πουρῇ ᾿ στε Ρ]αΐο ἰ5 50 

ΒΙΓΟΏΡΙΥ 1η5] 5 ]ηρσ προη ἴἢ6 Ῥοσζίεοϊ ἴτες- 

ἄοπι οὗ οἢοϊοα, Π6 βαΐυσα!!Πν βα]θοίς δαίμονα 

αἱρεῖσθαι. Νο ἀουδί [6 οἰποῖ νγὰβ ἃ 

ῬοΟΡΪΑΓ Ρῆγαθο, οἷ. ὙΕΟΚΥ, ΓΝ 40 α᾽α 

τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος, ὅς με λελύγχει: 

δηάᾶ ΡΙαίο {ποσὰ δῖος (ἢ ορροτίυμιιν οὗ 

Ρτοϊεβιηρ ἀραϊηβί ἰξ. 

1ο. μετὰ ἡγεμόνος] Τῆς ἴνο ἡγεμόνες 
ΔΙῸ ΘΙ ΠΕ ἀϊξίηςς ἴγοτα (Π6 δαίμων, 

ὙΠο56 ἀυίες βεαπὶ ἴο ορᾶϑα ΠΘη Π6 ἢᾶς 
σοηνεγεα {πὰ 5οὺ] ἴο ἴπ6 ρἷαςς οὗ )πάρ- 

ταθηΐ. ἴῃ οὗ δεῖ αὔονε, [ἢ6 ἴογῃ οἵ ἰἢ6 

δανοτγῦ ἰ5 ἀειϊειτηϊηθα Ὀγ τοὺς ξυλλεγέντας, 
(Ππουρἣ ἴῃ 5656 1 Ῥοϊοηρβ αυΐϊῖα 85 τας ἢ 

ἰο διαδικασαμένους. 

12. ἐν πολλαῖς χρόνον καὶ μακραῖς 
περιόδοι] ΡΙαίο ἄοεβ. ῃοΐ ἤδσθ 5ΞΡθο 
[86 πυρεῦ δηά ἰεπρίὰ οὗ [π6566 ρεγοάϑ: 

ἤγλϑ Ὰ ͵ 
'φὶ Ἐν 4 δίων 

ὑϑωνι «αἐ 8 

οι 

Χ ᾿ ὦ Ἃ, 



βρυνντι τοὶ σπριῖραα, ν 

Ι6ο 

πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" ἐκεῖνος μὲν γὰρ πλὴν 108 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [τοῦ 

οἶμόν φησιν εἰς “Αἰδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε μία φαίνεταί 
μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει" οὐ γάρ πού τις ἂν διαμάρτοι 
οὐδαμόσε μιῶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους 

5 πολλὰς ἔχειν' ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαι- 
ρόμενος λέγω. ἡ μὲν κοσμία τε καὶ φρόνιμος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ 

[.] ἤ “ [ον 

οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα᾽ ἡ δ᾽ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, 
ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν χρόνον ἐπτοημένη Β 
καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόπον, πολλὰ ἀντιτείνασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, 

το βίᾳ καὶ μόγις ὑπὸ τοῦ προστεταγμένου δαίμονος οἴχεται ἀγομένη. 
3 ’ Ἁ ς ψΨ ᾿ 3 ; ἀφικομένην δὲ ὅθιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάθαρτον καί τι πεποιη- 
κυῖαν τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίκων ἡμμένην ἢ ἄλλ᾽ ἄττα τοιαῦτα 
εἰργασμένην, ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγ- 
χάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκτρέπεται καὶ οὔτε 

’ ψΨ [ Α 43Δ [4 39. " , [2 9 

13 ξυνέμπορος οὔτε ἡγεμὼν ἐθέλει γίγνεσθαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν 
’ 3 ’ 3 ’ Ψ' Ἃ ὃ ’ Ρ μ φ ΣᾺ, , πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται, ὧν ἐλθόν- Ο 

των ὑπ᾽ ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν οἴκησιν ἡ δὲ 

Ῥυὶ ἴῃ δαεξάγμξ 248 Ἑ, ἴ011. ννὲ Ἰεάση (δαί 

ΘΘΔΟἢ 508] ταβί [116] (δ τ] 6} 18] ρεγοαϑ, 
αχοορί ἰμαὶ οὗ (6 ΡΒ] ΟΘορμοσ, ἦν μο ἰ5 ]οὲ 

ΟΗ͂ ν᾿ τ(ἢτες. Οἵ, Ριπάαν Οζυηεῤ. τι 68 
ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐστρὶς Ϊ ἑκατέρωθι μεί- 

ναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν [ ψυχάν, 

ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρόνου τύρσιν. Ἰῃ 
Ἀεῤμόϊἠε 615.Α Μὰ ᾿ᾶνε αἶβὸ ἃ χιλιέτης 

πορεία, αῃὰ [Ππ τεδϑοῦ ἴοσ [15 ὨΘΩΡΕΥ ἰ5.: 

αοϑίριιεᾶ, ΕΘΙΥ τδη τυϑὶ Ὀ6 τοαυοα 

ἰεη(οἱά ἴον ἢἰϑ ροοά δῃά ενὶϊ ἀδεᾶς; αὐ 

σδου]αϊηρ Βυμηδη 11{6 οἡ (πε ΠΙΡογα] εβΕ- 

͵ 
! 

τηδίς οὗ 100 γεδγβ, Ρ]αίο ἀενοίεβ τοοο,ίο ϑ 

Ἦϊ5 τουγαγὰ δῃηᾶ ρυῃιϑῃμηθηῖ. Τῃε Ἐργρ- 
ιἰδῃϑ δάδ ἴῃς ρετὶοά 2309 γεαῖβ (ΗΠ εχοά. 
1123}; ΕἸΩΡΘΌΚΙ65 ρΌ65 ἃ5 ἴατ 85 3Ξοϑοὸ 
ἴοσ ἃ τωυγάστγοσ, εὖτέ τις ἀμπλακίῃσι φόνῳ 
φίλα γυῖα μιήνῃ | τρίς μιν μυρίας ὥρας ἀπὸ 
μακάρων ἀλάλησθαι | γεινόμενον παντοῖα 

διὰ χρέω εἴδεα θνητών. “ 

Ι. ἁπλῆν οἶμον] ΤϊΞ ΘΧργαβϑίοη 
Βοος ἴο πᾶνε Ὀεθὴ Ρουθ]. Τἢα 
νεῖβα οὗ Αδβοῦυ]ις 45 ἡοΐ Ῥθθὴ ῥτζδ- 

βεσνεά. 
5. ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ γομίμων] 

“Ἰυάριπρσ ὈΥ [δὲ ἔππεσαὶ οἴοσίηρβ ἀπά 
ογάϊπδηςος οὐ δαυίῃ᾽, ὅσια καὶ νόμιμα 

ἃτὰ {π6 οὔεσιηρβ τιδάς ἴῃ Ποποὺσ οὗ [Πα 
ἀερατιίςα, Α5 {ἢε86 ψεσε τηδᾶθ οἡ [86 

Βῃ Πη65 οὗ Ηεζκαίς δὲ (μ6 τρίοδοι, Ῥ]αῖο 

566 115 ἴο ἸΏΓΕΥ ΟΥ̓ ΔΏΔΙΟΡΥ {Παὶ {πε τοδᾷ ἴο. 
Ηδάα8 15 α]5ο ἑοσκεά, Οἵ. Οογρίας 5244 
οὗτοι οὖν, ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικάσουσιν" 

ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ ἐξ ἧς φέρετον 

τὼ ὁδώ, ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δ᾽ εἰς 

τάρταρον. ΤἸδδ οἷά τεδάϊηρ θυσιῶν ἰ5 πονν 
ἘΠΙΝΘΙΒΑΙΠΥ αἰςοαγάσά. 

. οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα] νΥγιίεη- 
Ὀδοῖ νγ6}1} οὔβοσνεβ “ἀρτιοβοὶξ δᾶπὶ 5:0] ἰδ σὰ 

δηΐθα τιθαϊδίϊοπα στηοσίἰβ οἱ ΡΠ] οβορΐα 
σορπἰῖαπι᾽. 

8. ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν εἶπον] 816 
ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ 
τοῦ ἀειδοῦς καὶ ἽΛιδον, ὥσπερ λέγεται, περὶ 

τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη. 

ῬΙαΐατοἢ οἷ ρεγῖρ δοῦν αἱ ὃ. 21 ἴῃ ἃ συγίοιιβ 

ΤΑ ἐχραμᾶς ἴἢ6 ποίίοη οὗ (πῃ ρῥγεβεηΐ 
Ῥᾶββθαρε: ὮΪ5 ᾿ΠΠΔΡΈΤΥ 15 Πονγενοῦ ΟΒΙΕΗ͂Υ 

Ὀοττον θα ἔγοσα (π6 χει». 

11. ὄθιπερ αἱ ἄλλαι) 50 [ἢς6 π|55. 
ϑοῆδῃΖ δἀορίς (ορεί᾿ 5 οἴπερ. 

15. αὐτὴ δὲ πλανᾶται] “50:6 5ἴΓΑγ5 ὈΥ 
ΒοΥβο Γ᾽, 



ΦΑΙΔΩΝ. τ6ι 100] 

καθαρῶς τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελθοῦσα, καὶ ξυνεμπόρων καὶ 
ἡγεμόνων θεῶν τυχοῦσα, ᾧκησεν τὸν αὐτῇ ἑκάστη τόπον προσ- 
μ 3 » [ι] [Ὰ] , » ΑΔ ήκοντα. εἰσὶν δὲ πολλοὶ καὶ θαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, καὶ αὐτὴ 
Ψ , ῷ ἢ ς. κι α , ὁφ6 3 , ᾿ ς οὔτε οἵα οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωθότων λέγειν, ὡς 

ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. 
1011. Καὶ ὁ Σιμμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώκρατες ; 

“περὶ γάρ τοι γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα ἅ σε 
πείθει' ἡδέως οὖν ἂν ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχὶ 
Γλαύκου τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ γ᾽ ἐστίν ὡς 
μέντοι ἀληθῆ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἣ κατὰ τὴν Γλαύκου 

Ι [ » 4 ν 0.9 ἃ “ ᾽ 4 τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἂν οἷός τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ 
ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι δοκεῖ ὃ ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει τοῦ λόγον 

Ἑ οὐκ ἐξαρκεῖ. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν πέπεισμαι εἶναι, καὶ 
τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν με κωλύει λέγειν. ᾿Αλλ᾽ ἔφη ὁ Σιμμίας 
καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. ἸΠέπεισμαι τοίνυν, ἦ δ᾽ ἔς, ἐγώ, ὡς πρῶτον μέν, 

εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε 
109 ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης, 

ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναε αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ 

ΙΣ Ὠ 

με 8 

»" 

4. οὔτε ὅση δοξάζεται) ἰ.ε. ποΐ 50 
518] 85 15 ΞΡ οβδά : οὗ, 83 Β οὐδὲν τοσ- 

οὔτον κακὸν ἔπαθεν, ἀαῃιὰ δοῤῥῥΨί 217 Ἑ. 

αἰαυκος οὗ ΟΠ ΐοϑβ, τηδποηδά ὈΥ ΗἩεσοάο- 
ἴὰ5 (1 25), ψδο ἱηνεηίεά [ὃς ατί οὗ 50] δσ- 
ἴησ τηρεῖ]. ὙΠ6 ἀΐϊνεχβα [ΠΟΣΊ 65 ΜΠ Ὀ6 

: 5. ὑπό τινος πέπεισμαι] ϑοπλε ἰμϊηῖς ἐουηᾷ ἰῃ Ἡδοίηδογῦς ποίδ. 

ἐμαὶ Απαχίπιαπᾶτοβ ἰ5 τηϑδηΐ, Ῥθοᾶιβα Ὦ6 12. μοι δοκεῖ] 566 ΟἹ 77 Α. 

τί τηδάς ἃ τιᾶρ οὗ ἴπε ψοσᾶ. Βυΐ ποῖα ἢ 18. τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ] 
5 πὸ δυϊάδεπος ἐμαὶ μἰβ ἀδβορέίοη οὗ ἱξ ι ΡΙαίοἶβ αββϑυσηρίίοη ἴ5 [μαξ {86 βαγῖῃ μὰ5 

δὰ δηγιμίηρ ἴῃ σοτθου τι ῬΊδίοἶβ: 
ηά ἰξ 5665 ΘΙ ἀουρι] ψμεῖμοῦ ἃ 
ἴδῃς ἴο ΔΩΥ ἀοἤηϊξα ΡΕβοὴ 15 ηἰεηἀ 64. 
Ἰαῖο 5 ἰοπά οἵ ρίνίηρ δῃ αἷἱγ οὗ δ αυνυ 

ἴο δἰ 4 0165 ΌΥ τεΐεστηρ ποθ ἴο ϑουὴθδ 
ΒρΡΡοβί ἰοῦ δαῖμοῦ; 6. 5. [86 Αἰγύπτιος 
λόγος ἴῃ ἐλσεάγμδ λή40, δἀῃὰ (6 Ἰεροη- 

ΟΑΥΥ τνᾶγ Ὀεΐνεεη Αἰμδης δηὰ Αἰδηι5, 
ΤΡ ΩΦΗΣ 24. ΔΝ ΆΡΤΟΤΥ ΞΙΓΔΏΡΕΙΥ (ΔΚ65 τινὸς 

ἴο Ὀ6 πουϊογ. 
8. οὐχὶ Γλαύκον τέχνη] ΤΆᾺς οτἱρίῃ 

οὗ (μὶς ῥσονεῖῦ 5 οὔβουσε, ΝΟ ΪσαΡ 
ΒΌΡΡοβαβ ἴμαὶ με βεα-ροά ΟἸδιυκοβ ἰ5 
τοοδηῖΐῖ, [6 ραίγσοῃ οὗ βϑδϊϊΐοσβ'. Νοῦς οἵ 

[86 δηςίθης δυιῃουῖ 165 ὨΟΎΘΥΘΙ ἴαϊκο (Π15 

γίονν, Ὀυ οοοΣ αἴ Ὀοίνγεθη νδγίοιβ δτίϊ- 

ἤσεῖβ Ὀδατγίπρ' [15 πᾶιηθ ; [Πε πηοϑὶ αἰκίϊη- 

συϊξμεά οὐ νοῖὰ 5θοπὶ ἴο πᾶνε Ὅδθῃ. 

Ρ. 

ἵῃο παίυταὶ [ΘΠ ΘΠΟΥ͂ ἴο τῆν α ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟὨΘ 
(αἰτοοϊζίοη ; δῃὰ ἴΠ6 βυρβίδηος οὗ [ἢ6 υη]- 

γΟΙβα, βείησ Βοιημορεηδουβ, οἴει ἱΐ πὸ 

ἱπαυοσειηθδηΐ ἴο τον [Π15 ΑΥ οὐ (ἢαϊΐ: 
ἍΟΙῈ [ἢ6 5υτγου  ἼὯρ τη855 οὐ νϑδυίοιιβ 

ἀδηβῖ ἴῃ ἀϊβογθηΐ ραγίβ, (Ὡς δασίἢ τϊρῖ 

τῆονα ἰῃ ἰῃς αἰϊτεοϊΐοη ψογα (ἂς ᾿εαβί 

τοϑἰβίδηοα νγᾶὰβ οεσοά ; δ8 1ἰ 15, 1ἴ σχϑπγχαΐης 

Ροϊδοά ἴῃ [86 οεπίσγε οὗ ἃ υηϊΐοσπι πλᾶ55. 
1 τπυιβί 6 οὈϑογνεὰ ἰμαί Ρ]αΐο 15. ραυζίηρ 

[15 ἰοσιψασγὰ, ποῖ ἴο 5σδον {μας ἴῃ δαγίῃ 

Ταυβὲ ΠΟΟΘΘΒΔΥΠΥ δοϊάα ἴῃ {πὸ σεηΐγο, θὲ 

(μι [Π6τ6 15 πὸ τεᾶδοῃ ΨὮΥ ἴἴ 5Βῃου]ά ποί. 
Α 5ἰπηατ ΤΠΘΟΥΥ 15 αἰἰτἱρυϊοα ἰο Απαχὶ- 

ταδηάγος ὈΥ͂ Ατίϑίοιϊε οἷς εασίο 11 Χὶὶ! 295Ὁ 
11 εἰσὶ δέ τινες οἵ διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν 
αὐτὴν μένειν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων ὁ ̓ Αναξί- 
μανδρος᾽ μᾶλλον μὲν γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω 

Ὁ! 
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Ϊ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσορροπίαν᾽ ἰσόρροπον γὰρ 

' 

δ“, Φφ 
πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον 

΄ι Ν 4 Α [Α] ἴω “ . 

οὐδαμόσε κλιθῆναι, ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μέν, ἡ 
ξ΄ 9 “ Μ) ς [4 

δ᾽ ὅς, τοῦτο πέπεισμαι. Καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὁ Σιμμίας. Κζἔιετι τοίνυν, 
Ψ ’ ω ιν. 3,3, ἡ ὶ όῤέΛή« 3 ΄ὰ Α χ Ἥ λ ’ 5 ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ἡρακλείων 

ἐ δὶ φ΄' ͵ 

᾿ στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινε μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα Β 

μύρμηκας ἣ βατράχους, περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους 
) ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοῖς τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ 
ἢ ι ᾿ .- Α “ ᾿ ὃ . Ν Ν δέ 

πανταχῇ περὶ τὴν γὴν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας 
, ’ 9 δ [4 ’ Η͂ ᾿ 6 , Ἁ 

το καὶ τὰ μεγέθη, εἰς ἃ ξυνερρνηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ 
τὸν ἀέρα αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ, 

' ἐν ᾧπερ ἐστὶ τὰ ἄστρα, ὃν δὴ αἰθέρα ὀνομάξειν τοὺς πολλοὺς τῶν Ο 
: περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωθότων λέγειν οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦτα εἶναι 
Ἱ καὶ ξυρρεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς 

: “ΠῚ 8 Ἂν , ΙΝ Ν ᾽ ," κι 9. ὦ Ο 
15 κοίλοις αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν, ὥσπερ 

ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυθμένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἴοιτό τε ἐπὶ τῆς 
θαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα 
ἄστρα τὴν θάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆτά τε καὶ 
4 θέ ὃ ἤ 3 ὶ ΙΝ ΜᾺ θ λ ’ 9 ὴ δὲ ἀσθένειαν μηδεπώποτε ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς θαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ 
ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε 
τόπον, ὅσῳ καθαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ σφίσι, 

᾿ 4 Α [ αι 6 ᾽ ϑ " Ἁ [οὶ ς ἊΝ 

μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωρακότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς 
πεπονθέναι' οἰκοῦντας γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς οἴεσθαι ἐπάνω 
αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν, ὡς διὰ τούτον οὐρανοῦ 

11) 

20 

ἢ εἰς τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ 

τοῦ μέσῳ ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ 

ἔσχατα ἔχων, ἅμα δ᾽ ἀδύνατον εἰς τἀναντία 

ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν" ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης 

μένειν. Οομῃρατε 7 »ρηαδμς 62 Ἑ εἰ γάρ 

τι καὶ στερεὸν εἴη κατὰ μέσον τοῦ παντὸς 

ἰσοπαλές, εἰς οὐδὲν ἄν ποτε τῶν ἐσχάτων 
ἐνεχθείη διὰ τὴν πάντη ὁμοιότητα αὐτῶν: 

186 ἰμεοῦγ οὗ [86 Ζξημασις ἰἴΒ ΒούγΈνῈΓ 
ἀιβεχεηί. 

6. ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ] δε ὅτα 
σοησεϊνοα 85 ᾿ηΠΔὈϊ ἰὴ ἃ ἀεργεβϑίοη ΟΥἹ 
ΟΑΥΥ͂ ΒοοορΡΘΩ ουΐ οὗ ἴπ6 δαγί ἢ 5 βυτγίδοα, 

5118}} ἀπ δ] ]ονν  Θη σοπῃραγεά ψ] ἢ 
(π6 οχίθηϊ δηά τὴδ85 οὗ ἰδῆς ρασίῃ Ἀπ 

8111] τνυῖάε ἀπὰ ἄδερ ἐπουρῇ ἴο ργενεηΐ 5 
ἴγοῦχ δνδὺ βοδ]ηρ (5 5465. Μδηγ οἴπογ 

ΒῈΟἢ ΒΟΙΙονν 5 οχὶϑί οἡ ἴῃ δαγίῃ, θαΐ νὲ 

δΔΙ6 οὗ οοἴιγβα ουξ ΟΥ̓ ἔχου 411 σομχτηθηΐοα- 

ἤοη Ὑ1Γ ἰ(ΠΟΙΣ ἹΠΒΔΡΙηΐσ, 85 ψ6}} ἃ 5 

τ} [η6 ἀνε! ]οῖ5 οὐ (δε (τὸ ϑυγίδοο. 

ἘΣνΙ ἀΘΉΕΠῪ Ρ]αϊο᾿β δϑιἰπιαῖς οὗ [6 δαί 5 
ἀϊπιθηϑ ἢ 5 νγ85 ἱτ τ ΏΞ6. 

11. αὐτὴν δὲ τὴν γῆν] ἱ. 6. [πε΄ τε4] 
βυτίαοα οὗ (ῃς δαγίῃ, δ8 ἀϊξιεϊπρι θά 
ἴγοτχ [6 ΒΟΙ]]Ον5. 

12. οὗ δὴ ὑποστάθμην] 1.6. οὔζ δἱ- 
ΤΩΟΒΡΉΘΤΘ ἰ5 {π6 5εἀϊπγεπέ οὗ δείῃοσ, ψ ῃ ἢ 

ΠΟΙ]]οοῖβ ἴῃ ἴῃς ἀεδργαββίοηβ οἡ ἴμ6 βαγίῃἶβ ᾿ 
διιγίδοα. ταῦτα Ξ-- ὕδωρ καὶ ὁμίχλην καὶ ἀέρα. 

24. τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν) ε 
ΔΥ6 ἰῃ [Π6 βᾶτηθ ὈΠρῊϊ 45 [6 βυρροβϑά 

ἄμε! ]εῖβ αἱ ἴῃς Ὀοϊίοτι οὗ (ῃ6 8εα ; ψῆο, 

Ἰοοϊκϊηρ' ἃΡ ΤὨγΟυΡἢ [86 τγαῖου αἱ [Πα βἔδγξ, 

νου] ἔληοΥ (μαΐ [Π6 5εὰ αῦονο (ῃθ χὰ 8 

[ῃ6 Ὠεανβθῇ : 580 να, Ἰοοϊκϊρ' ἃν ΤὨγουρἢ 
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ΓΝ ..ΨΝ : ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα' τὸ δὲ [εἶναι ταὐτόν,] ὑπ᾽ ἀσθενείας καὶ 

Ἑ βραδυτῆτος οὐχ οἵους τε εἶναι ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾽ ἔσχατον τὸν 
ἀέρα" ἐπεί, εἴ τις αὐτοῦ ἐπ᾿ ἄκρα ἔλθοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνά- 
πτοίτο, κατιδεῖν ἀνακύψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης 

ἰχθύες ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ 5 
κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσθαι θεωροῦσα, γνῶναι ἂν 

110 ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθῶς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ ὡς 
ἀληθῶς γῆ. ἥδε μὲν γὰρ ἡ γῆ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ 
ἐνθάδε διεφθαρμένα ἐστὶν καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ τὰ ἐν τῇ 
θαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἄλμης, καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον λόγου ἐν τῇ το 
θαλάττῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἐστι, σήραγγες δὲ καὶ 

ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροί εἰσιν, ὅχου ἂν καὶ γῆ : 
᾿ ᾿ ᾿ »,ς..κἍ , " Ὁ τ χα" : ἦ, καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν κάλλη κρίνεσθαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια 

ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἂν ἔτι πλέον φανείη διαφέρειν. 
Β εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν, ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, οἷα τυγχάνει τ5 

| 

Ϊ 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ 
ὠώκρατες, ἡμεῖς γε τούτου τοῦ μύθου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν. 

] ΠΙΧ, Λέγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι τοιαύτη 
ζω 8: κΑ ἠδ ΄ι Μ “ ἌᾺ [γὴ ς ὃ ὃ [ὰ ἢ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι 

(Π6 αἷγ, δ ΠΟΥ ἰξ ἰβ (αὶ ψνῃογείη [ΠῈ βίαια ἰηρ ἴῃ [86 τη55. [1{ οουϊά, ἰξ ἰ5 ἴχὰ 6, ΘΑ ΘΙ ΪΥ 

τονε, δῃά (δῖ (6 δἱγ 15 ἤδβάνβῃ. αν ἰδ! ]θὴ ουΐ ἴῃ {δδὶ ροβιϊοα; Ὅαϊΐ 
ΠΧ. τὸ δὲ [εἶναι ταὐτόν] Νο 54[ἰ5ἴιο- β'ηςβ κατιδεῖν 15 ῬΓΘΒΘΠΓΥ τερθαϊθα τ} 
ἴΟΥΥ ἀείεηος οὗ (6 ψοτγάϑ εἶναι ταὐτὸν ὯΔ5 ᾿ ἀν, ἰί 56θῺβ ἰοὺ πῆρ ΠΔΙΩΪΥ ὨΘΟΘΒΘΔΙῪ ἴο 
Ὀδθῃ τηδᾶδ : ποῦ 18 Ηοἰπάοσί᾽β τὸ δ᾽ εἶναι ἰηδοτῖί (Π6 Ρδγίο]6 δσα. 
τοιοῦτον αἰἰταοῖῖνθ. Ηιτλδηη, δῆοσ Βαὶ- 12. ὅπον ἂν καὶ γῆ ἢ] ΘοΠΔη2 τείαϊης 
εσ, τοδᾶς τὸ δὲ δεινότατον : Ὀμῖϊ [οτα ἴα, ἢ γῇ στ [ῃς Ῥδϑί τηϑ58. Βευΐ [Π6 τηθδηΐηρ 

ὯΟ 5Ρεοἶδ] δρίῃεϑϑ ἴῃ (815. ΕΗ ΥΒΟΏΙΡ τας 5, ΠΘΏΘΥΟΥ ΔΗΥ͂ Θατί 15 ργαβθηΐ ἴῃ ἰῃς 
σεβίβ ταΐτιον, Ὀὰ1 1 ΓΒ] ὴ)Κ ΘοῆδΔηΖ, ἰοϊον- ὁ 568, [Π6 τεβυ] 15 βόρβοροι. 

ἴηρ Εἰοκοεί, 15 τίρῃς ἴῃ Ὀγδοϊκεϊϊηρ εἶναι ὁ 6 Ὸ 15. εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν] Αἢετ 
ταὐτὸν δῃὰ τείαϊηίην τὸ δέ, ΜΏΪΟΝ ἰδ [15 5016 Ὠ155. Δηα δαϊοη5 πᾶνε (6 
ἜΧΘΔΟΙΪ [πῸὶ σοηποοίηρ ΚΞ ψὰ απ: ροϊῃι6955 δααἰίίοη καλόν : [6 οτὰ πον- 
“Ῥυΐ [86 γαῖ 15 μαι. τὸ δὲ οσοὺγς ἢ δυο ἰς δρβεηξ ἴῃ (ῃ6 Βοά᾽εΐδη δῃᾷ οἴδοσ 
[ἷ5 ββεῆβε 7 ϑαείφίμς 157 Α, δοῤλῆεέ 244. ἃ, } Τηβ5. δῃὰ ἰ5 σουίϑίη]γ ἴο 6 οπϊἰε. 
Ζατυς 642 Α, 967 Α, 2 ε᾽ο 97 Ο, ἄς. εἶναι ' 19. ὥσπερ αἱ δωδεκάσκντοι σφαῖραι] 
ταὐτὸν ταϊρσῆϊ 6 [ἢ 6 ἱπβου!οη οὗ ἃ σοργίϑὲ | Τῆδ πα οΓ ἔνγεῖνε σείει ἴο ἰπ6 ἔπνεῖνα 
ἐγ ἀϊά ποῖ υηάἀετείδηά [Π6 ἰάϊοτη. 5ΙρῚ5 οὗ {μ6 Ζοάϊδο, δ5 5 οἴθᾶγ ἴσοι 72- 

8. εἴ τι αὐτοῦ] ἰ.6. 1 τ οουὐἱϊά »μαξδ 55 Ο ἔτι δὲ οὔσης ξυστάσεως μιᾶς 

οἰἴθοσ οἰ [ἢ6 5465 οὗ [ῃ6 μοὶ] ἰΏ πέμπτης, ἐπὶ τὸ πᾶν ὁ θεὸς αὐτῇ κατεχρή- 
ψ ΠΟ} γα ἄννγε]}, οὐ ΗὟ πρ ΤὨγουρῃ [Π6 αἷζ σατο ἐκεῖνο διαζωγραφῶν: “Δηα ΨΜΏΕΓΕΔΒ 
ἴο ἰΐϊ5 ϑυτίλος δῃά ρεὲρ ὑρ, 8ἃ5 ἤβμιεβ ἀο (μετα τεπιδίηθα γεῖ ἃ ΠῚ ἤρατε, Οοά. 
ουἱ οὗ [Πε 568. δε ἰξ δ5 ἃ τῃοάεδ] ἴοσ ἴῃ6 υπίνετβα ἴῃ 

4. κατιδεῖν ἀνακύψαντα] Μοεί εαϊ- ἀεβουρίπρ ἰ(5 κ'στι5᾽. ΤῊ πέμπτη ξύστα- 
ἴοῖβ δανε ἄν ἀνακύψαντα, Ὀυϊΐ ἂν ἰΞ γαηῖ- σις νγὰ5 (ῃε ἀοάεοαμεάτου: οἵ, 7 φιαξις 

11---2 
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σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασιν διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι 

χρώματα ὥσπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται" ἐκεῖ 
δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων 
καὶ καθαρωτέρων ἣ τούτων᾽ τὴν μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι καὶ θαυ- 
μαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ γύψου 
ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων συγκειμένην 
ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. 
καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα 
ὄντα, χρώματός τι εἶδος παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων Ἢ 

, λὙ κα 

χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥστε ἕν τε αὐτῆς εἶδος συνεχὲς ποικίλον 
’ 3 ’ ΝΜ Ρ 39. ἃ ) .Ὶ 

φαντάξεσθαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φυόμενα 
ἢ , . Μ ᾿ Α ἝΝ δ 4 . ν φύεσθαι, δένδρα τε καὶ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς καὶ αὖ τὰ ὄρη 

ς ’ Ἁ Ἁ 0 Μ 3. 5 δ  ΒΝῚ ἢ 
ὡσαύτως καὶ τοὺς λίθους ἔχειν ἄνα τὸν αὑτὸν λόγον τὴν ΤΕ 

λειότητα καὶ τὴν διαφάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω ὧν καὶ τὰ 

ἐνθάδε λιθίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδιά τε καὶ 

σ 

ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅ Ε 
τι οὐ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτει τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου 

εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ λίθοι εἰσὶ καθαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ 
διεφθαρμένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης [ὑπὸ] τῶν 

Ζοοζς 98 Ἑ τὸ δὲ δωδεκάεδρον εἰκόνα τοῦ 

παντὸς ἐστάσατο, ἔγγιστα σφαίρας ἐόν. 
ΤΗς ἰαϑὶ ψοτάβ, ἔγγιστα σφαίρας ἐόν, ἅτε 

ἃ ἴοο 5} δά ἀϊ!ἄοῃ ὈΥ [Π6 σογαρι]εῦ οὗ ἴμ6 
Ζίρ»ιασες Ζοῦῦμδ: ἴοτ ἴῃς. ἀοάδεοδποάτοη 
8845 ποίδιηρ ἴο ἄο ψι ἴπε 5ηδρε οὗ [6 
τπηΐνεσβο, ΒΙΟἢ 15 ἃ ρετίεοϊ βρῇεοσε τλο- 
ἄε!οἀ αἴϊοσς νθ παρε οὗ ἰἢε αὐτὸ ζῷον : 
ἴἴ ΤΊΘΕΙ αβοτας {Π6 ἴγρε ἴίοσ ἴπ6 ἀπο- 
ἀδθδΥΥ αἰνιϑίοη οὗ (ἢς ζοάϊας. [1 [δ6 

ΡΥΘβθηΐ ραββᾶρα ἴῃς δωδεκάσκντος σφαῖρα, 
ἃ ἴα! οονεσεὰ ψιἢ Ῥδίομος οὗ ᾿δαῖπεγ 

νΔΓΪΟΟΒΙΥ οοἷουτοά, 15 υϑεα ἴο τερστεβεηῖ 

ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃς ἵνεῖνε βἰρῃβ, Ὀὰΐ αἰβὸ {Π6 

νι οραίοά ευτίασε οὗ ἴμ6 δα. Α ρσϑαδί 

βίοτε οὗ ογυάιιίοη οὐ (ἣς νἱτίπε5 οὗ (6 

ΠΌΠΟΙ ἔνγεῖνε ἰ5 ἴο Ῥ6 ἔουῃὰ ἰη ΝΥ γιίθη- 
ὈΔΟἢ 5 ῃοΐβ. 

8, καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα] “ἐνεη [ἢδ56 
ΨΕΙΥ ΒΟΙ]ον5, Ὀεΐηρ [11 οὗ ναΐεσ δῃὰ οὗ 
αἷτ, ἀἼΒΡΙΑΥ ἃ Κιπᾷ οἵ οοουσ ἰπδὲ ρ᾽δαμης 

διλϊά (6 ἀ422]1ηρ αἀἰνδυϑ ιν οὗ [6 γαβί ; 

50 ἴπαι [ὴ6 δαυῖ ἢ ̓ 5 [Οὐπὶ ἄρρεδῖβ ἃ5 Οὴθ 
ὉΠΡτοί ἢ βυγίδος οὗ νᾶγεὰ ἢπι65᾽. Τὸ δὴ 

Οὔβεγνοσ νἱονίηρ [πε δατ ἔτοτη δῦονα 
ον 500 ἢ ΠΟΙΊοΥ5 85 ἰμαΐ ψβογοΐη να 
ἄνα] ννουα ἀΡΡΘΆΓ 85 ραΐοϊες οἵ οοϊουγ, 

᾿γϊἀθϑοθηΐ νγὙὰὸ ἸΏΔΥ ΞΌΡΡοβε; 80 δαί (6 

ΤΩδηγ-οοἸουτεά βυχίαςσα σου α ποΐ ὃς 
Τηλττεα ὈΥ ΔῺΥ ὈΪοίβ οὗ ΟὈβουσΥ. συνεχὲς 

ἰ5 τερατάδα ὈγΥ Ἡεϊπάοτ δηᾶ οἴμοῖβ ἂ5 

Δάνουθ 18] : ρουθαρ5 πόούενεσ γα τοῖρῃΐ 

ἰγοδὶ εἶδος συνεχὲς ἃ5 ῬΙΔΟΙΊΟΔΙΪΥ ΟἿ ῬΟΤΙΩ͂, 
ὙΥΏΙΟΣ 15 υδ!βοα ὈΥ ποικίλον. 

15. ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα] “8 5Ξἴοῃος 
(Βαϊ Ποσα ἃγὰ 50 τυποῦ ρτίζε". ἘὸῸσ {τὶς 
56η86 οὗ ἀγαπᾶν σοϊηραῖα Ζοἑδέεις χ86 1 
δεύτερον ἀλλ᾽ οὗ πρῶτον ὁ λόγος ἀγαπᾶν 
παραγγέλλει, 

190. ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἄλμη:)] Ιἴ 
ἴῃς σοτηηοῃ τεδαϊηρ ἰ5 σοηυΐπε, νὰ τηυϑῖ 

ἰγδηβαῖα : “τηαττθα Ὀγ (Π6 σογτγυρίίοι δη4 
Ὀγης ῥγοάμποςδα Ὀγ ἰμς 5βεάϊτηεης ἰμδὲ Πᾶ5 
φαϊμεσεά ἤεσε᾽. Βαῖ τ[ῃ6 τερειτοη οὗ 

ὑπὸ Ὀείοτε τῶν δεῦρο ξννερρυηκότων ἰβ 

ΤΑΙΠΟΥ αὐ ϊεννατά, ΘΟθΔῺ2Ζ Ὀγαοκεοίς ὑπὸ 
σηπεδόνος καὶ ἅλμης ἃ5 ἃ δῖοβ5 ροῃ ὑπὸ 

τῶν δεῦρο ξυνερρνηκότων. ἘΠεἰηάοτῇ ᾿ηΞοτῖ5 
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δεῦρο ξυνερρυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις ξῴοις 
τε καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ νόσους παρέχει. τὴν δὲ γῆν αὐτὴν 
κεκοσμῆσθαι τούτοις τε ἅπασι καὶ ἔτι χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ 
τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι, ὄντα 
πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς, ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν 5 
εἶναι θέαμα εὐδαιμόνων θεατῶν. ξῷα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ εἶναι ἄλλα τε 
πολλὰ καὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ 

δ 32, ΑΥ̓͂ ἐ ΄΄ὰ Ἁ ’ 9. 9 ’ 

περὶ τὸν ἀέρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατταν, τοὺς δ᾽ ἐν νήσοις 
ἢ φι δὰ ἃ ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὃ παρ᾽ 
ςΦ κ»“« 6 ς ’ ΥΎὝὠ Ἔ5Ω9ᾳἅ Ἁ Ἁ ε ’ ’ ἡμῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ ἡ θάλαττά ἐστι πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, 

[ο 3 ΄ Ν 3.» ἃ ςόῤ «αι ςγ 3 [4 Δ 3534 Α ὃ Β τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἡμῖν ἀήρ, ἐκείνοις τὸν αἰθέρα. τὰς δὲ 
ὥρας αὐτῆς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι 
καὶ χρόνον τε ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ 
καὶ φρονήσει καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ 
3 ἢ Ά 3 Υ͂ 3534 ἃ 3 .-Α 

ἀποστάσει, ἧπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκεν καὶ αἰθὴρ ἀέρος πρὸς 
καθαρότητα. καὶ δὴ καὶ θεῶν ἄλση τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν 

γε αἴϊοσ ἴῆς βοοοῃᾷᾶ ὑπό, δῃὰ δία] αύτα 

δα υδαϊο5 ἀπό. 1 πᾶνε (οἸοννοά {π6 
βυρρεκίίοι οὗ ΝΥ γΓΕΩΡΔΟὮ ἴῃ Ὀτδοκείηρ 

ἴῃς δεοοῃά ὑπὸ ΟὨΪΥ. 
4- ἐκφανῆ γάρ] (ΕΥ̓ τε ἐχροβεά ἴο 

ὙἹΟ ΟΣ ἰδδ ϑυγίδοο, τοί, 8ἃ5 ἢ 8, 

᾿ϊἀάθῃ ἴῃ τη 65. 
7. τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρα] 1.6. τουπά 

(η6 εἄρδ5 οὗ [6 ΠΟ] ]ον5, τ ὨϊοὮ ἀγὰ Ἀ]1εἀ 

ἢ αἷγσ Οἰἴδοῖς δρδΐῃ ἄνγθ}} οὐ 5]δη 5 
διηϊά [Π6 δουῖδὶ ὁσεδη, [πεν θᾶ565 ρἰυηρεᾶ 
Ῥαηθδίμ (πὸ αἷνῦ Ὀὰὶ [πεῖς βυγίδοθς Θῃοοπι- 
Ῥαϑβϑϑᾶ υἱῖ δείῃοσ. 

11. ἀήρ] Τμε «τοῖς 15 ναπιϊηνσ ἷΝ 
πε 155. δῃᾶ βυρρ]εὰ ὉΥ ΒΕΚΙΚοσ. 1 
δᾶνθ, ου [86 5κυρρεδίίοη οὗ Θοἤδηζ, υυτὶ τ 
11 85 ἃ ογδϑῖϑ. 

12. κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην] Οοτηρατο 
186 ἀεεογριίοη οὗ ἴῃς οἰ πιαΐα οἵ δποϊθηΐ 

Αἰξςα, 7Ζίνμασως 24 Ὁ, ψβετα Αἰμδηα 

σἤοοβαβ {86 5ἷϊς οὗ ΠῈῚ οἰἱγ τὴν εὐκρασίαν 
τῶν ὡρῶν ἐν αὐτῷ κατιδοῦσα, ὅτι φρονιμω- 
τάτους ἄνδρας οἴσοι. 

13. ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήσει) 
ΤὨῖ5 τοδάϊηρσ 885 {πὸ 411 θὰαΐϊ πηδηΐϊτηουβ 

ΒΌΡΡοτί οὗ ἴῃ6 τῶοϑβ. Ἡεϊπαοτί ψ ἢ οης 
ΤΩ5. τεδς ὀσφρήσει ἴος φρονήσει, Ξαγϊηρ 

“ἸΠσΘΩΪ ρτγδοβίδηςδηὶ ΠῸΠ 58η6 ἰδιὴ 

ΟὈ ΘΓ ὑηὺ ψεγῦο τηετηογαββεὶ Ρ]δΐο, ἢδς 
Ῥοϑβί φρονήσεως τηεῃίοηετηῃ Δ 414 155ε[ δος 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. ἼὮΠ656 ἀτριπθηΐβ 

ἄο ποῖ 5βϑῖὰ γε σορσεηΐ; δηά ἰΐ 15 Βασάν 

οὐ 0]6 (μὲ Ρ]αῖο 5μουϊἃ ἢᾶνα οπγεᾶ 

ἴο ἀϑοσῖδε βιροσῖοσ φρόνησις ἴο ἰδ ἀν ΕἾ 16 ΓὙ8 
ἴῃ δοίμεσ. ΘοθδηΖ 058} σοηρατεβ ἄερηό- 
ἤϊε 367 ΤΟ οἷον ὁρᾶν ἀκούειν φρονεῖν. Ιῃ 

ἔαςϊ ὄψει καὶ ἀκοῇ Ξἰαῃᾷ ον αἰσθήσει. “1η 
βίρῃξ, μϑαυηρ, δηᾷ ἰμδίς]Πρεηςα [1.6. ὈοΙᾺ 
ἴῃ ὈΟΟΠΥ͂ ἀρὰ πλεπίαὶ ρφνγεῦ] (ΠΕΥ̓ Θχοοὶ 
5 ἴῃ (Π6 βδῖηθ ὑσορουίίοη 85 ΔΓ Ἔὄχοαὶβ 
ψαῖεῦ δηά δείδμοσ δἷσ ἰῇ ρυσὶ γ᾽, Ζ. δάορίς 
ὀσφρήσει. 

τι6. ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς 
εἶναι} 1.6. ἴῃ ἴμεβε τε ρῖ65 18 ἴῃ 6 ν ΕΣ 
ῬΥΈΒθησΘ οὗ (6 ρσοάς [Βειβεῖνοβ ; ΠΘΓΘα5 

ψὸ ανε Ῥυΐ {Πεῖγ βίαΐπθβ. “Απά ἴπογ 
δά ρύονεβ δηά (ερ] 65. οὗ (ῃ6 ροάξ, 

ὙΠΟΥοῖη (ἢ6 ροάβ ἴῇ ΨΕΙῪ {χὰ ἢ ψψοτα 

ἄννει!οσβ, δηα νοΐσεβ δηά Ῥγορβοὶθβ δῃά 

νἰϑίοης οὗ ἴἤεῃ, δῃᾶὰ οὗ (ῃϊ Κιηᾶ νας 

{Ππεῖγ σομησαηΐοη 8 (ἤδη, ἔδοθ ἴο 

ἔλεςε᾽. τοιαύτας -Ξ ΡοΙ5Βοη8 1 οοχϊῃχηθηΐοῃ. 
αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς Ξῃου]4 Ὅς ἰαἴκεη ἴῃ 

[Π6 πιοβῖ δι ρῃαίίς βθηβα, 1 ΘΓΆΠΎ “ἰὰς 

Ῥθορῖς {μϑιηβεῖνεβ ψ ἢ} (πε ροάβ {Πποι]- 
βεὶνθβ᾽. 

1ὸ 
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οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ μαντείας καὶ 
αἰσθήσεις τῶν θεῶν καὶ τοιαύτας συνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς πτρὸς Ὁ 

᾽ ’ ἤ φΨ ς κ«᾿ ς»"» αὐτούς καὶ τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσθαι ὑπ 
αὐτῶν οἷα τυγχάνει ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν τούτων ἀκό- 

5 λουθὸον εἶναι. 

1Χ. Καὶ ὄλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι καὶ τὰ περὶ 
τὴν γῆν τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγκοιλα αὐτῆς κύκλῳ 
περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν βαθυτέρους καὶ ἀναπεπταμένους 
μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ βαθυτέρους ὄντας τὸ χάσμα 

το αὑτῶν ἔλαττον ὄχειν τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὗς καὶ βρα- 

χυτέρους τῷ βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους᾽ τούτους δὲ Ὁ 
πάντας ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρῆσθαί τε πολλαχῇ καὶ κατὰ 
στενότερα καὶ εὐρύτερα, καὶ διεξόδους ἔχειν, ἧ πολὺ μὲν ὕδωρ 
ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατῆρας, καὶ ἀενάων 

ι5 ποταμῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ θερμῶν ὑδάτων καὶ 
ψυχρών, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μέγάλους ποταμούς, πολλοὺς δὲ 
ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καθαρωτέρου καὶ βορβορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν 
Σικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ Ἑ 
ῥύαξ. ὧν δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσθαι, ὡς ἂν ἑκά- 

20 στοις τύχῃ ἑκάστοτε ἡ περιρροὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα 

κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ γῇ ἔστε δὲ 
ΨΜ με ιν 3. ἢ διὰ [4 ’ ὃ ’ Ψ “Ἅ [2 ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα φύσιν τοιάνδε τινά. ἕν τε τῶν χασμάτων 

9. τὸ χάσμα αὐτῶν] Τοῖς ἰ5 ἃ 
βρης δηδοοϊυίδοη ; ἴῃ τορι ϊδγ σοῃϑῖπιο- 
οῃ νου μὲ ἔχοντας. ἙἘῸζσ αὑτῶν Β Ὁ Ε5 

εἶνε αὐτούς, “Ὡς ὙΥγΓΓΘΏΡΔΟΣ 11105- 
ἰγαΐίθϑ ὉΥ Χοη. ὥ γοβ. ὶ 11 132 πειράσομαι 
ἀγαθῶν ἱππέων κράτιστος ὧν ἱππεὺς συμμα- 
χεῖν αὐτῷ: ὙΒοΓΙο ἰ5. ηο ἰδοῖς οὗ ἰῃϑίδηςθϑ 

οὗ ἃ τεἀδυηδαηϊ ρῥγοηοιπ, Ὀὰὲ (Π6 εἰοεί 
Ὦδγα ἰβ βδυβῆ, ϑοῆδῃζ σϑδάβ τὸ αὑτῶν 

χάσμα, ἩἨεἰϊπάοχῇ τὸ χάσμα αὑτῶν, ΜὨΪΟὮ 

ΙαϊϊΓ 1 αν δάορίθα, 45 Ὀεοΐπρ ΠΕΔΥΪΥ 
ἰἀοπίῖοαὶ ἢ ἴῃς τοδάϊηρ οὗ Ο, τὸ χάσμα 
αὐτῶν. 

19. ὧν δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τόπους] 
ΒΟ 1 ἘΔ ἢ οὗ [πε ΡΪδοα5 15 Π]]εα 1 
ἴατῃ 45 ἴῃ δἴτοδιῃῃ ἰὴ 115 σουγθοα τουηᾶ 

Οἴδησαβ ἐδοὰ ἔἰπη6 ἴοὸ σοᾶο 1{᾿ ΟΟΡΕ. 
ΤἼΘ βίγοδιῃ, ψΏΘη ταρ]θηϊϑμθὰ ὈΥ ἴδε 

αἰώρα ῬγεΒΟΏΓΪΥ ἴο Ὀ6 πηρπίϊοηθά, πιδῖκ65 
ἃ οἰσουΐ οὗ (μ65εὲ ΠΟ] ον 5 πσοιρἢ ἴδ6 

5 ουσδῆθδῃ οἰδπηοΐ5β. ὡς ἄν 15 5.4]]}- 
Ὀαυμπιἶβ οοστθοϊΐοη ἴοσ ὧν ἄν, νος Ζ. 

τεῖδ! 5. ᾿ 

21. ὥσπερ αἰώραν] "411 {πε5ε ἀτε τηονεὰ 
Ὀδοϊκγαγάς δῃὰ ἰογνναγάβ ὉῚ ἃ Κὶμὰ οὗ 

ΟΒΟΙ Δ ΠΟὴ ὙΈΣΟΝ οχίϑδίβ ἢ (6 φασί ᾽. 
αἰώρα ῬτοΟΡΕΙ͂Υ 5ρηϊδεβ αὶ ΞΘ 5 ΙΏΟν6- 

ταοϑηΐ, πκα [αὶ οὗ 8 ραὶγ οἱ 5οαῖςβ ἘΠ 08} Ὁ 
Ῥαϊδποςά. [ὰ ἰ5 {86 πάτα σίνεη ἴο ἃ Κιπά 
οὗ σγπιηδϑίϊς τηδορίηθ |ἰκὰ ἃ σνίηρ. ΒΥ 

[(ῃς6 ἔοτγος οὗ [ἢϊ5 αἰώρα ἴ86 νοϊιτὰς οὗ αἷν 
δηάᾶ Πυϊὰ ἴῃ Τατγίαγοβ 15 ρευρείυδην 5υσαυ- 

ἱηρ' ἰὸ δῃηὰ ἔτο [κε ἃ ρεηδυΐυα. ὝΒΘη 
(86 τηᾶ55 ἩΙΟΝ ἰ5 ἄνω βυγρος ἰονγαγάς [ἘΠ 6 
οεπίτα, [6 πᾶ55 [Πδὶ 15 κάτω 15 ὨΘΟΘΒΞΑΥΠΪΥ 
ἀγίνεῃ ἰονγαγάβ [ἢ6 ΘΧΊΓΘΙΏΣΪΥ : [ἤδη [ῃς 

Ἰαιίεσ ἴῃ 115 (πὶ τορος ἰονασάβ [Ὡς 

σεηΐτα δηά ἔοτοθς [88 ἔοιτηοσ ἰονναγάβ [86 
ορροϑίίε δχίγεαυ. 
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τῆς γῆς ἄλλως τε μέγιστον τυγχάνει ὃν καὶ διαμπερὲς τετρημένον 
112 δι’ ὅλης τῆς γῆς, τοῦτο ὅπερ Ὅμηρος εἶπε, λέγων αὐτὸ 

τῆλε μάλ᾽ ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον᾽ 
ἃ σι Ὰ ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τών ποιητῶν Τάρταρον 
κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα συρρέουσί τε πάντες οἱ 5 
ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέουσιν' γίγνονται δὲ ἕκαστοι 

ἊΜ ν᾽ Ψ Ἁ [4] ΄ιὰ ς«» ς Ἁ 9 3 ΄Ν τοιοῦτοι δι οἵας ἂν καὶ τῆς γῆς ῥέωσιν. ἡ δὲ αἰτία ἐστὶν τοῦ 
“ “ ΄“ ’ 

Β ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυθμένα 
4 ἴω ἴω 

οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ κυμαίνει 
ἴω , 

ἄνω καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ ταὐτὸν ποιεῖ" το 
’ Ά ᾽ ΄“ Α ὄ 3 59 7 ἌᾺ Κὰ [ ᾿ ὶ . Ἀν ξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπέκεινα τῆς γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὃν.» 5 ε 
θεν αν Ἂ ᾿ : ον αν. 

ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ τῶν ἀναπνεόντων ἀεὶ ἐκπνεῖ τεὶ τὴ 
ν »γ ΄ὰ “' [4] Σ »«ἡἐςνΥ καὶ ἀναπνεῖ ῥέον τὸ πνεῦμα, οὕτω καὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ ἡ τ 1" δ: 

δ τὸ πνεῦμα δεινούς τινας ἀνέμους καὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ 
9 μὴ 4 

σ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. [ὅταν τε οὖν ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον 15 .- 

ον Ἐ 

1. διαμπερὲβ τετρημένον]ϊ Ταχίδγοβ 
αἰετς ἔσομι 411] (ἢς οἴμοι ἔγκοιλα, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 

ἸῺ 115 ἐγ στεδίε τοδρηπυᾶδ, Ὀπὶ 1ὴ Ὀεΐηρ' 

Ρ᾽οτοδὰ σρῃξ [ὨσουρᾺ ἴΠ6 εαγί ἔτοπι δμᾶ 

ἴο εῃὰ ; ψοσθᾶς [86 τεβί δ΄δ ΙΏΘΤΕΙΥ ἀ6- 

ΡΓΕΒΒΙΟἢ5 ΤΏΟΣῈ ΟΥ 1655 ἄδερ. Τῇε Ρῥῃγ91- 
οδΪ [ΠΘΟΥΥ͂ οὗ [86 ῥγεβθηϊ ρῬΡαβϑθᾶρθ 15 51010]6 

Θπουρἢ. [κεἰ τιι5 ΞΌΡΡΟΒΕ ἴοσ {με Ξαΐἴκα οὗ 

οἸθασηαϑβ (αὶ Ταγίαγοβ 15 ἃ ομδϑη ρἱοτοεά 

ἴτοια (86 ποσὰ ἰο [π6 βου Ρο]Ὲ; δηᾶ ἰἸεῖ 
5 σοῃοδαα 50 τ ἢ ἴο ΡΟΡΌΪΑΓ τιϑᾶρα 85 

ἴο 6411] οὔθ Βοι ΞΡ ΕΓΘ, ΒΥ ἴἢ6 ποτίσῃ, 

ἄνω ἃπῃα ἴῃς οἴεῦ κάτω. ἘῸΣ ἐδοὴ οὗ 

1λε886 ΒΟ ΞΡ ογεϑ [Π6 σεηίτε οὗ [86 δαυῖῃ 

15. {86 ἸΙονγεβί ροϊπί, ἰονγασάς ὙΣΟἢ Δ]] 

[Πὴρβ στανϊαῖθ. Οιἱ οὗἩ Ταγίδγος σϑιητἶῦ 

ἃ ΠΟΙ Οὗ σπδηη6]5. ἴῃ 811 ἀϊγεοί:οη5 

{Ππτουρἢ (6 δαγῃ, βοπια γεδοβίηρ ἴο (ἢς 
βυτίαςε, βοπῖθ βιὈίουγαπεδη [πγουρβους 

(μεῖὶγ σοῖς Ἰεηρίῃ. Νον [ἢ6 αἰώρα ριι5- 

ἴδ᾽ ὕΡ δῃηὰ ἀονψῃ Ταγίδγος οαυγῖθϑ ἢ 1 

411 [δε δυϊὰ (ἢαι 15 (Ποτγείῃ ;. δῃᾷ γῇ θῃ 1ἰ 

ὙαΒἢ 65 ποσί νασάβ, ἰἰ ἴοσοαϑ [ἢ ᾿ἰυά ἰπΐο 
[86 οἤδηπεὶβ οὗ (Ὡς πουίβογη Πεδηλίβρδεσα; 

τΏδη τε(ασΐηρ σου νναγὰ 1 8115 ἴμο56 ἴῃ 
{π6 βουϊεση. Τῆιϊις (ῃ6 βίγεδτη 15. νἱο- 

Ἰδηῖν τ ρ6]16ἀ (Ὠγουρὰ (πὰ σἤδηπ6] ὉΥ 

[6 ἔοσοα οὗ ἴδε αἰώρα: Ῥυΐ ψΏδη (δ 15 

ἴοτοθ ἰς βρθηΐ, ἴ οὔδγξ ἰδ6 αν οὗ στανὶ- 
ἤοῃ δῃηά πιϑῖκοβ 1ϊ5 ΨΑΥῪ Ῥδοὶς ἰο Τασζίατοβ 
αἴ ἃ ἰοννεῦ ονεῖ (μδὴ [δὲ ψὮδηοε 1{ βίατίθα, 
11 οδῃ ΒΟΥΕΝΟΙ ΠΕΡΟῚ ρ855 δεγοπὰ (16 
σαπίγα, δίηος ἴδαΐ 15 [δ ΔΌβοϊ αἴ οἰγ ἰονσαϑὲ 
Ῥοϊηὶ ἴοτι νυν. ηδίενοσ ἀϊγθοίίοη ἰξ 15 8Ρ- 

Ρτοδοῃεά, δηά δὴ αϑοθηΐ ἔσοτῃ 1 νου θ6 

ΘΟὨΓΓΔΙΥ͂ ἴο (ἢς ἴοτος οὗ σταν!δἰοη. 

2. ὅπερ Ὅμηρος εἶπε] 7: Υἱϊ!τ4: 
οἴ, νΠΠἘ 481. 

8. ὅτι πυθμένα οὐκ ἔχει!) ὙὍὌΠα οάπ56 
οὗ ἴδε αἰώρα 15 (μαὶ ἴῃοτε 15 ἢο Ὀοίζοσῃ ΟΣ 

ἰουπάδίϊοη οὐ τ ὨΙΟἢ ἴδῃς ᾿ἰχυϊά τηᾶ58 σδῃ 

τοδί, Ἄεσε {Βεῖὰ ἃ 5ο]14 ρ]διίζοστη δἱ ἴδε 

οοηίτε οὗ ἰῆς δαγίῃ, [ἢ δι οἡ ΕἸ ΠΟΥ 5146 

ψου]ά 5εί(]ε ἴογα δπᾶ σεηηδῖη βιδι ΟΠ ΔΥΥ. 

ΟΥ̓: 5 ραββᾶρε ἃ ἀου.}}}Ὁ δοσυγαία βίδίθ- 
τηθηΐ δηα ἃ σογΔΙΥ υηΐαὶγ οὐ ΕἸοἶβη 15 

ταδὰς ὈΥ Αγ ϑίοι]β ρηεεφογοϊορςα 11 ᾿ὶ 35 5Ὁὺ 

32 [0]]., οὔ. 1 340Ὁ0 28. Ρ]αἴο᾽β ἀοοίτίπε οὗ 
στανι οἴου, ψὨΙΟΝ 15 ἸΠΟΟΙΩΡΑΙΔΌΪΥ ΤΏοτα 

βοϊδηιδο {ῃ8δὴ δηγίμίηρ ἴο ΡῈ ἰουμά ἴῃ 
Απβίοιϊα οἡ (μδὲ βυυθ]εςὶ, 15 ΨΕΙΥ ΟἸΘΑΥΙΥ 
ἐχρουηθεά ἴῃ Ζέρεασες 62 Ο---63 Ε. 

15. ὅταν τε οὖν ὑποχωρήσῃ] ΜδηΥ 
εἀϊίοηβ, ἱηοϊυάίησ 2. δηὰ 5:., ᾶγε ὁρμῆ- 

σαν ἴτε οὖν: Ὀπΐ 5ίπος ἱΐ 15 ἀρϑεηΐ ἴσοι 
([ΠπῸ Ὀεβὲ τηϑ5. 1 ἢανε οὐαϊτ6α 11. 

-.“-“-π 
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τὸν δὴ κάτω καλούμενον, [τοῖς] κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ τῆς 
γῆς εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντες" ὅταν τε αὖ 
ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρμήσῃ, τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖθις, 
τὰ δὲ πληρωθέντα ῥεῖ διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ εἰς 
τοὺς τόπους ὅκαστα ἀφικνούμενα, εἰς οὗς ἑκάστους ὁδοποιεῖταε, 
θαλάττας τε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ" ἐντεῦθεν 
δὲ πάλιν δυόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν μακροτέρους τόπους περε- 
ελθόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ βραχυτέρους, πάλιν εἰς 
τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ μὲν πολὺ κατωτέρω ἢ ἐπηντλεῖτο, τὰ 

δὲ ὀλύγον᾽ πάντα δὲ ὑποκάτω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν 
καταντικρὺ ἣ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" ἔστε 

1. τὸν δὴ κάτω καλούμενον] Ρ]αίο 
σοηδίογβ [6 Ἔχργεβδβίοῃ ἱποουσζεσῖ, 85 15 

ἱπάϊοαίοα Ὀγ δή. (ἐ. Ζύπαεμς 62 Ο φύσει 

γὰρ δή τινας τόπους δύο εἶναι διειληφότας 
διχῇ τὸ πᾶν ἐναντίους, τὸν μὲν κάτω, πρὸς 

ὃν φέρεται πάνθ᾽ ὅσα τινὰ σώματος ὄγκον 

ἔχει, τὸν δὲ ἄνω, πρὸς ὃν ἀκουσίως ἔρχεται 
πᾶν, οὐκ ὀρθὸν οὐδαμῇ νομίζειν. ἘῸΣ 5ΒοΙηξ 

ΨΕΓΙΥ͂ Οὐ οἿ15 Γεδϑοηΐηρ οἡ (6 ΟΙἾΔΕΙ 5146 
566 Ατ᾽βίοι!α οἷς εαείο τὶ τὶ 284 6 10]]. 

[τοῖθ] κατ᾿ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα] 10 
ἰῆς ἰεχί 15 βοιῃὰ τα τηϊϑβὲ ἰγϑηβίαία “1 
(τὸ ὕδωρ) ἤονγϑβ ἰῃῖο ἴπΠ6 ρασίβ δροιξ [ῃοβα 
οἴ γθδπβ᾽ ; 0655 ἢ Ρτγοῖ, σοάάος ννα 

ἴαϊκα τοῖς ἃ5 8ὴ ἰηδίσυμησηίαὶ ἀαίϊνο, ΠΟ ἢ 

15 Βασαν ρσορδῦϊθ. Βαΐ ΕἰἴΠοσ ψΑΥ (Πα 
ῬὮγαβΘ 15 ἃ ϑἰ ρΌ ]ΑΥν ἀπ κνγατὰ οὔθ δηά 

ΔῊ 5ΟΔΙΟΟΙ͂Υ, 1 [Ὠ1η]κ, μανε Ῥθοη νει 6 ἢ 

ὉΥ ΡΙαῖο; {μου ρῇ Η. δοβιηϊάς ἀείδηάϑ {ξ, 
{γβ 5] αἰησ “ ἀΔ45 Ζι ες η ϑίσγοσηθη Οεδῃὸ- 

τεράθ᾽, Μαάνὶρ᾽β εἰσφρεῖ, ννϊοἢ ΘΟ ΔηΖ 

δάορί5, ἰεαᾶνοβ (6 βεῃίθησα ἃ5 ΟἸΌΤΩΘΥ 85 
Ὀείοσε. γε θη Ρδοῖ τοϑάβ τότε ἴοσ τοῖς, 
ὙΠ Οἢ τὺ δὲ τρῃϊ : Αϑὶ Ῥσγδοϊκεῖς τοῖς. 

Μτ (ορε ἰγδῃϑὶαῖος “ἰἴ ἤονγνβ [Ὠγουρῆ ἴῃ 6 
εαγἢ ἴἰο ἰῃ6 πεὶρῃρουσῃοοά οὗ ἴμοβα 

βίχθδιηβ πὰ 115 [ῃθηὶ, δ5. ἱΐ ψεσα ὉΥ ἃ 

Ρυμρ᾽. Βαῖΐ βυχεὶγ διὰ τῆς γῆς ἀσβοσῖε5 
[ἢ6 Ῥγορτοθβ οὗ (86 ναῖον δῇϊεσ ἴἴ ἢ85 6δῃ- 
ἰετοά (ἢ σμδηποὶβ: 1 ψου]Ἱά θα ἃ βίσδηρα 
Θχρχαβϑίοῃ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο 1(5 ΒΓρί Πρ ΠΡ δηὰ 
ἄονγῃ Ταγίδσοβ. 

84. τὰ ἐνθάδε] 1.6. [6 χίνοιβ ἴῃ Οὐ 
Βασαΐβρμοσο γε ἅγὲ τεραζάεα 85 ᾿ἱνίηνσ 

ἴῃ [Π6 ὙΡΡΕΥ᾽ ΒΟΙΏΙΞΡΉΟΙΘ : δηᾶ 50 βκαϊὰ 
(Ὡς Ῥγιίβαροζθδηβ, οἷ, Ασίβιοιϊς ας εαφῖο 
4850 21. Ατὶβίοι!]ε Ηἰπηβθ] καὶ ουγ Βοιμὶ- 

Βρίοτα γγ͵χὰβ [86 ἰονγεῦ: ἴο ῬΙδίο οὗ οοῦσβε 
τῆς ἀϊςποῦοη 15 ταθδηϊηρθ55. 

9. ἐπηντλεῖτο] 1.6. ψεγα Ραυμπηραᾶ ἰηίο 
(16 Ἑσμδηηοῖς: ἰἴ 15 ἡδοϊθθα ἴο τοδᾶ ἐξ- 

ἡντλεῖτο ψὶτὰ Ηδἰηδογέ. 

11. καταντικρὺ ἡ εἰσρεῖ] 1.6. καταντι- 
κρὺ τῆς χώρας ἡ εἰσρεῖ. ΤῊΪ5 566πὶ5 ἴο 
ΤΏΘΔη ἰμαΐ ἃ βίγεδιηῃη Ώ]ΟΣ ἰβουθα ἔοσίἢ 

ἔτοιῃ Ταγίδσοβ, 58 Ὺ 1ἢ Δ Θδϑίευ]υ αἀἰϊτθοιίοῃ, 

ΤΩΔΥ, ὉΥ ἃ εἰτουὶς οὗ (Ὡς εασίῃ, σε-θηΐοσ 1{ 
ου (ῃ6 νγαβίεσῃ βἰά6β. Ασβίοι θ᾽ 5 γουβίοῃ 
οὗ [Πϊ5 (γεεζεογοίορεεα 3.563 0) 15 τὰ δὲ καταν- 
τικρὺ τῇ θέσει τῆς ἐκροῆς, οἷον εἰ ῥεῖν ἤρξαντο 

κάτωθεν, ἄνωθεν ἐκβάλλειν. ΤῊΪ5 15 ᾿ἰΞΈ 8} 

9 

τερδγαθαά 88 ἃ τηϊπϑίδιεπιθπί οἡ Ατ᾽ βίου ε᾽β ᾿ 
Ραγί: θυϊ Ἡ. Θοβυναι (ζγ2ζ, Ορηῆ. 11 

107 ἴο]].} ἱὨρΘΠΙΟΌΚΙΥ ἐπἀεανοῦχβ ἴο γεοοη- 
οἷΪῈ 1 ψ 1 ἢ Ῥίδίοβ ψοτάβ. Ης 1Δγ5 βίγεϑϑ 

οἡ (δες ἔδοϊ παΐ Ατίϑίοι ας βᾶγβ, ἢοΐ ἄνω 
δηά κάτω, Ὀμὶ ἄνωθεν δῃηὰ κάτωθεν; ἀπά 

Ὧδ ΕΧΡΙδἴηβ 1 ἴυ 95. Α ΥἶΥΘΙ ΤῊΔΥῪ ἰξβα 

ἴτοτα Τασζίαγοβ ἴῃ ἴῃς βου τ ΠΟΙ ΞΡΒΘΥΘ 

δῃᾷ ἴῃ ἴῃς οουγβα οἵ 115 γαπάουίηρβ ρ855 
ἴηἴο [6 ποσίβεσῃ, βῆ Δ }}Ὺ ἀἰβοδατρίηρ 1561 

Ἰηΐο ἴΠ6 νεΥῦ σδηίτε οὗ Ταγίασοβ. ΤΕυ5 
δου τἰβίηρ ἰῇ ἴῃς βουΐζθση οι βρἤογα 
(κάτωθεν) ἰΐ οπίετβ Ταγίατοβ ἔγοσῃ (ἢ 5ἰάςε 

οὗ [6 πουίμοσῃ (ἄνωθεν); Ὀυὶ 5ἴηος ἰἰ α15- 
οΒατρεβ 11561{ δἱ [86 οεηίγο, 1 Βᾶ5 ποῖ Υἱο- 
Ἰαϊεά [Π6 ἰαν μέχρι τοῦ μέσον καθιέναι, 

πέρα δ᾽ οὔ. ὍΘ νελξκ ροϊηΐ ἰῃ ἐδε ἐχρίδ- 
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δὲ ἃ παντάπασιν κύκλῳ περιελθόντα, ἢ ἅπαξ ἢ καὶ πλεονάκις 
περιελιχθέντα περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ ὄφεις, εἰς τὸ δυνατὸν κάτω 

Ὶ ΕΒ καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν δέ ἐστιν ἑκατέρωσε μέχρι τοῦ 
μέσου καθιέναι, πέρα δ᾽ οὔ" ἄναντες γὰρ πρόσω ἀμφοτέροις τοῖς 
ῥεύμασι τὸ ἑκατέρωθεν γύγνεται μέρος. 

1,Χ1. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα καὶ παντο- 
δαπὰ ῥεύματά ἐστι’ τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς 
τέτταρ᾽ ἅττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον [περὶ] 
κύκλῳ ὄ καλούμενος ᾿Ωκεανός ἐστιν, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ 
ἐναντίως ῥέων ᾿Αχέρων, ὃς δ ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων καὶ 

118 δὴ καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Αχερουσιάδα, 
οἷ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται καί 
τινας εἱμαρμένους χρόνους μείνασαι, αἱ μὲν μακροτέρους, αἱ δὲ 
βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν ζῴων γενέσεις. τρίτος 

ὩΔΙΪΟΏ 5665 ἴο τὴα (5. ἌΝΏΘη [6 
βίτεδιηι 85 Οὔοα σοϑοῃοη (6 ποιίμεγῃ 

ἘΘΙΒΡΏΘΓΙΟ, 1ξ 15. συ θ]6οῖ ἴο Ρῥγεοίβοὶυ ἴῃς 
Β81ὴ6 ἰατνε οὗ σγανϊδιϊοη δ5 [ῃ6 τίνει οὗ 
ἴμαἱὶ Βοιλβρῆοτα ; δηᾶ ἴἤθγα 15 ΠΟ σϑᾶβοῃ 
ὙὮΥ 1ἰ 5ῃου] 6 σοι ρε 164 ἰο ἀξδϑοθηά ἴο 

[6 ὙΘΙΥ͂ ΠΟΘ ΔΩΥ τόσα [ἢδη ἃ 5ίσεδῃὶ 
ΜΟΙ [δ5 τίβοῃ ἴῃ ἰῃ6 ποχγίμοσῃ Ἠδσηΐϊ- 

5ΡΒεσα: γαῖ, 1 1 ἄοδϑ μοί, 1 85 ραβϑθά 
Ὀεγοηά [Π6 οεηίτσα, τοϊδνεϊγ ἴο 15 Βουχοθ. 

ΘΟ 5 ΓΏΘΟΙΥ ἴῃ δος Ὀσγθαῖς ἄονῃ, υἢ- 

655 γα οδῃ πηδεογοίδηα [ῃς6 ποτγάς μέχρι 

τοῦ μέσου, πέρα δ᾽ οὔ τεϊαιϊ νεῖν ἴἰο ἰῃς 
ἀϊτθοϊΐου οὗ [ῃς6 βίσγεδμι δῇεσ ἰὑ 85 ὁοὔσθ 

Ῥερυη 15 ἀονψηναζά οοῦχϑε, ἱσγοϑρθοῦνα 

οὗ 115 ῥοϊηὶϊ οὗ ἰβϑδδ. Ῥεσμαρ5 ἤόνενοσ 
ΡΙαῖο μαὰ ποῖ [Ὡδυρῆς οὗ (ἢς ςαϑςε οὗ ἃ 
τἶνεῦ Ρῥαββίησ ἔἴτολ οὔθ Ὠδβρῆετα ἴο 
ΔΉΟΙΠΟΥ Μ Ὦ1]6 ΟἹ ἰδς 5Ξυγίδος οὗ (86 δδσίῃ: 

ΟΥ, ἃ5 ὀχδοί βοίθηςβ ἰβ ΒδσάΪΥ ἴο 6 οχ- 

Ρεςοίεά ἴῃ ἃ τωγίδ, (δ τίνϑυβ τηἂὺ Ὀ6 ῥτο- 
εἰ οἃ ἔτοτη ογοββδίησ (ἢὯ6 ΗΪαπα ψοἢ 

αἰνίἄες (με ἔνχοὸ Ποιιΐίβρῃεσεβ. Ατίβίοι εἾβ 
ῬδΤΑΡταϑα βοιηᾶϑβ κα 4 τεργοἀυοίίου οὗ 
ἴῃς ΡΙΑίοηϊς ραββαρὲ Ῥαβεᾶ οἢ δὴ ἱπιρεσίεοϊ 
τϑοο]]θοΐοι οὗ ἱῖ. ΤΏ ηοϊίου, Θπἰοχίαϊηρδα 

ὉΥ βοιηδ, (μαὶ καταντικρὺ ἡ εἰσρεῖ τηδδῃς 

{δ 86 5ἴσθδιῃ οἡ ἀἰβομαγρίηρ 1[56]}{οσοβ5 65 
Τασίδσοβ δῃ ἃ δωδσγρεβ Οἡ ἴῃς ορροϑίΐε 5ἱἄς 

5 Α55ΌΓΘΪΥ ππίς Δ} 16. ϑΘοΏΔηΖ, ἀραϊηκί 
411 τη55.,) ἢ845 ἐξέπεσεν εἰσρεῖ. 

3. καθέντα]Ο ΤῊΐ5 νοτὰ οοπηθβ ἰο 6 
ῬΙΔΟΌΟΔΙΥ ἱπίγαηβιτῖνε 5᾽ γα] ΑΥΪῪ ἴο ἐμβάλ- 
λει: [86 Τῖνοσ 15 σοποεϊνοα 85 ἃ ῬΟΥΟΣ 

ὙΠΟ Ῥουγβ ἄον δηὰ ἀἰβομασροβ ἰΐβ 
Ὑγαίθσβ. καθίημι ἰδ ΞἸΓΠΑΥΪΥ πϑοὰ οὗ ἃ 

Ὑ]ηα, 85 ψὰ 566 ἰῇ Αὐβίορῃδηθβ λαμέρλές 

430 ἔξειμι γάρ σοι λαμπρὸς ἤδη καὶ μέγας 
καθιείς. 

4. ἄναντες γὰρ πρόσω] 50 Ἡεἰηάδοτῖ 
ἴου πρός. Ζ. πὰ 51. οἵηϊὶ πρόσω. 

8. τέτταρ᾽ ἅττα ῥεύματα] ἩΟΙΔΕΥ 
Οὐγε:εν Χ 511, 

γῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ᾿ ᾽Ὦκεανῷ βαθυδίνῃ, 

αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Αἰδεω ἱέναι δόμον εὐρώεντα" 
ἔνθα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε 

ῥέουσιν 

Ἑαωκυτός θ᾽, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορ- 

ρώξ. 

[περὶ] κύκλῳ] Τα ΟὨΪΥ ραββϑαρε οἰϊοά 
ἴῃ ἀεκίδηος οὗ [5 ρῥῆγαβε ἰβ Ρ]υΐασο ἢ 
ἐρωτικὸς Χ 5, ψετα ΠΙιάοι᾽5 δἀϊοη Ὧδ5 
περικύκλῳ. ΤὮε ἰαἰΐοσ 15 [ῃ6 τεδάϊησ οὗ 

186 Ὀεϑί τωϑ5. βοσα ; Ὀυΐ Ἡεϊηδοσχί 5} 
ἀδηουηοαβ ἰξ 85. “ΠΟΏΒΓ 5ίσαΣε᾽, 514]}- 
θαυπαΐβ τείεσεμοα ἴο Ζατυς 964 Ε 5 ἰοία}} 
ἱγγοίναηῖ, ΗἩεηἀοσρυοροβοϑ πέριξ, Ηετ- 
ἸΏΔΠη ἠδ5 πέρι, δΔάνεγθία!: Ὀὰξ ἰξ βθϑιηβ 

ῬτοΟΌΔΌΪ6 ἰμδῖ [λ6 ψοχά μᾶ5 οσσερὶ ἴῃ ἴσοχῃ 

[8 τηΔΥρΊΗ. 

12. αἱ τῶν τετελευτηκότων] (ἴ. 114 Α. 
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δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς 
εἰσπίπτει εἰς τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καιόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ 

᾿ς μείξω τῆς παρ᾽ ἡμῖν θαλάττης, ξέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ᾽ ἐντεῦθεν 
εν Ὁ δὲ χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλώδης, περιελιττόμενος δὲ [τῇ γῇ] Β 

, “5 ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ᾽ ἔσχατα τῆς ᾿Αχερουσιάδος λίμνης, 

[113 

οὐ συμμυγνύμενος τῷ ὕδατι περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς 
ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρον᾽ οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἐπονομάζουσιν 
Πυριφλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν ὅπῃ 
ἂν τύχωσι τῆς γῆς. ’ }Ὶ Φ ς ᾽ 3 τούτου δὲ αὖ καταντικρὺ ὁ τέταρτος ἐκπέπτει 

[ον ς ἰὴ 3» ΓΝ το εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, χρῶμα δ᾽ ἔχοντα 
ἃ 

ὅλον οἷον ὁ κυαγός, ὃν δὴ ἐπονομάξουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, Ο 
ἣν ποιεῖ ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, Στύγα ὁ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦθα καὶ 
δεινὰς δυνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιελιτ- 

τόμενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέθοντε καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ 

Ι. ἐκβάλλει] “ἰββϑιιοβ ἕοσι ἢ". [ἢ (ὃς 
Ρᾶββαρε οὗ Ατϑίοιϊε δ᾽ γοδάγ χυοϊεά ἐκβάλ- 
λειν Ὧδ85 [86 Ορροβῖϊθ βθῆβθ, “ἀἰβοῆδγρθδ 
[[561᾿ ; 1015 ἴῃ ἔδοῖϊ εαυϊναϊδηὶ ἰο ἐμβάλλει 

1ὴη ῬΙαίο᾽5 δοοουηί. Ατϊβξίοι]α [ο]ονν5 [6 
ΟΓΣΠΔΙΥ υϑᾶρε,  βεγεᾶς Ῥ]δίο 85 ἔοστηδά 

δῖ5 οοτῃροιιηάβ ἴο ἢϊ Ὠϊβ ῥγεβθηὶ ἀθββοῦῖρ- 
[ἰοΏ5. 

3. ζέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ] “Ρο]]- 
'ηρ ψ νναΐοσ δηά τηυα᾽, ΤὨδ ρσϑηϊίνε 
15 )Ἰοϊπεά ψῈ (ης νεῦ “45 ἀδβοθίηρ (88 

τηδίουϊαϊ! : οὗ, Αμίλοί, δίαμμα. τν 30 

καὶ πεδία ζείοντα πολυσπερέων ᾿Αγαρηνῶν. 

4- περιελιττόμενος δὲ [τῇ γῃ] Οὗ 
ἴΠ6 ἴἢγχθε ψγιίοσβ ψη0 αυοίς (μἰβ ῥάββαρθ, 
διοῦδοιβ ΤἼὭδοάογοὶ δηά Ευβοῦϊυ5, τῇ γῇ 

15 ἑουηά ἴῃ [ῃς βγεῖ δίοηβ : ἰῃ8 ψοσάβ δ.6 

Ὠβννενοσ ἴῃ 411 (ῃ6 τη55. Τῆς οὈ]δοίίοη 

ἴο Ἵμαπὶ 5 (μα ἰΠ6Υ βϑδθῆὶ ἴο τηδῖε Ῥγτσί- 

ΡΒΙερείμβοη ἔονν οὐ (με ϑυγίδος οὗ τὶς 
οατίῃ, νὰ ϊοῖ, ΘΟ ας πον Πεοιδηάίηρ, 

οδηηοί Ὀ6 Δ] ονγοᾶ, δια] δῦτ τείαϊηβ τῇ 

γῇ» ἀμ ἊἼχρ  δίηβ ἰδὲ Ῥυυρ]ορεῖμοι βη- 

αἶγοΐθς (86 δαυίἢ Ὀεηθδίῇ 115 κυσίαςθ. Βαῖΐ 

{118 966 ΠῚ5 ΒΟΥ ΟΪΥ ἃ ἡδίθγαϊὶ ἱηίογργοία- 

ἰἰοη; δηά 1 δᾶνὲ [μβουρῆϊς 1 Ὀείίεγ ἴο 

Ῥτδοῖαί ἰδ6 ψογάς, ψ ὩΙσἢ 186 Ζιγιοἢ οάϊ- 

ἴοΥ5 ΘΧΡΌΠΡΕ. 

7. κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου] “ἰηΐο ἃ 

Ἰονεῖ ἀερι(ἢ οἵ Ταγίαγος᾽. 
12. ἣν ποιεῖ ὁ ποταμός] ἦν 15 ΔΞεηΐ 

ἔχοτω τιοβί 155. Ὀαΐ 15 ΣΡ ΕΥ δά άεά ἔσοσα 
ΤὨεοάοτεί δηά σογίαϊη τη55. ὈὉῪῚ Ηεοϊηδογῇ, 

ὙΟ ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ ζΖατυς 683 Α. Τα σοῃβίσιο- 
(ίοη 5 ἰπάἀεροα ἔδιη1}1ὰν ἐπουρῃ. 

Στύγα] ῬΡ]αϊοβ οοποδρίϊοπ οὗ ϑιγχ 
ἃ5 ἃ ἰαϊκε ἀϊθετβ ἴοτλ ἰμαὶ οὗ [86 οἱάδν 
Δ ΒΟΥ 165: οἵ. Η ε5οά 7 ευρορῖα 786 [ο]]. 

ψ ΠΘΙα ΘΙΥΧ ἰ5 ἃ χἰνεσ, ἃ Ὀγαποῦ (κέρας) οὗ 
ΟἸδαμοβ: δηά Ηοσλοσ ὦ... τηαϊτθς Κοκγίος 

ἃ Ὀτδηςἢ οὗ 5ΥΧ. 
14. ἀπαντᾷ ἐν τῇ ̓Αχερονσιάδι λίμνῃ] 

ΤΒα σοηνο]υϊίοηβ οὗ [656 ἴΟυΣ Τίνευϑ 16 

8 {|116 ρεγρὶ εχίηρ. ΤΕΥ ἰββὰς ἔγοπι Τδῖ- 
ἴᾶτοβ Οὐ ἴοι ἀἰδβετγεηι δος : ΟἸεδηος 

ΘΙΛΘΥρΡΘΒ ἴο [ῃ6 Ξυγίαοα δῃηα Ὁποοσραββαβ 
[86 ψΠΟ]6 φαγί ; οὗ 115 τοΐασχῃ ἴο Ταγίαγος 

ΜῸ ἅτε ἰοἱά ποίησ, Αοδατγοι, ᾿ἰϑϑυϊηρ 

ἴγοιῃ 86 ορροβίίε 5:46, ον ἴῃ ἴμε ᾿οη- 
ΚΥΑΤῪ αἸγθοίίο, ρΑΤΕῪ οὐ [ἢ 5υγίδοα, ρα 

Ὀδηδδίῃ (ἢ6 δασίῃ; δῃά Ὀείογε σγο- οί Πρ 

Τασίαγοϑβ ἔοσπβ [ἢ 6 Αομογιιβίδη 16. Ῥυτὶ- 

ῬΒΙΘρείδοη, τἱϑίηρσ μα] ΑΥ̓͂ Ὀείνεθῃ ἰἢς 

ἴνο ἰουσηοσ, ποῖ ἔδυ ἴτοιῃ 115 Βοῦγοο ἰουτης 

ἴῃς ῬοΙ]ηρ᾽ ἰαἴκα, δῃᾶ δῇδσ σζδην τ ἱηάϊπρϑ 
5Κισίβ οης δηά οἵ (δε Αοδβογυβίδη [δΚὸ Ὀ6- 

ἴοτε ρ᾽πυρίηρ ἰηΐο ἴἢ6 ῥσχοίουηάεβί ἄδερθ 
οὗ Τατζίαγοβ. [5 σοῦγβα 15 δ} ΓΟΙΥ͂ ϑυδίογ- 
τΆῃθδη. Κοκγίοβ, ουνπρ ἴῃ [6 Ορροβίξβ 
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᾿Αχερουσιάδι λίμνῃ ἐξ ἐναντίας" καὶ οὐδὲ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδενὶ 
μέγνυται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κύκλῳ περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρ- 
ταρον ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέθοντι' ὄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς οἱ 

“ποιηταὶ λέγουσιν, Κωκυτός. 
ΠΧ1ῚΤ. Τούτων δὲ οὕτως πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ 5 

τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οὗ ὁ δαίμων ἕκαστον κομίζει, πρῶτον 
ΆἍ ΣΟ [ μ ε ’ φ ’ μὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ οἱ μή. 

οἱ μὲν ἂν δόξωσι μέσως βεβιωκέναι, πορευθέντες ἐπὶ τὸν ᾿Αχέροντα, 
[ ; δι ἤσ-- έν; ,» ὶ , 4 Ἂ 3 
ἀναβάντες α δὴ αυτοῖς ὀχήματα εστιΨ, ἐπὶ τούτων αφικνοῦνται Εἰφ 

᾿ 
Καὲ 

Φ͵ 

Α ’ .» τιν » κ Ὶ θ ἣ ᾿ τὰ ’ ΄ 
ΤῊΨ λίμνην, Καὶ ΕΚεΕει οἰκοῦσί ΤΕ Καὺ Κα αιρομέενοι τῶν ΤΕ αὐΟἰκΚματωῶΩν τὸ 

διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε εὐεργεσιῶν 
τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ὅκαστος" οἱ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως 
ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν ἁμαρτημάτων, ἢ ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ 

’ Ἁ , 5, " ἢ ᾿ : “2 μεγάλας ἢ φόνους ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, 

ἢ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήκουσα 158 
μοῖρα ῥίπτει εἷς τὸν Τάρταρον, ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν. οἵὗ δ᾽ ἂν 
ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν ἡμαρτηκέναι ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς 
πατέρα ἣ μητέρα ὑπ᾽ ὀργῆς βίαιόν τι πράξαντες, καὶ μεταμέλον 

ἀϊτοοϊΐοῃ, δϑοθηᾶς ἴο ἴδ6 δυτίαος, ΠΕΤΕ 1 

5ργϑδάϑβ ἰηΐο ἰδ ϑιγρίδη [ἀκα ; (Βδθη ἀϊνίησ 
ἰηΐο (06 φαγίῃ, 1 τϑοδοῦθβ ἴῃ6 Δοπμογυβίδη 

αἶκα ἔσοτῃ [86 σοὨίΓΑΙΥ 5146 ἴο ΡΥΓΠΡΏΪερο- 
1ΠΟῺ ; δῃᾶ στπδκιίηρ ἈΠΟΙΠΟΥ οἰσοῦ δηΐουβ 

Ταγίδγοβ ὀρροϑβῖία ἴο [δαΐ γῖνεσ. δίγχ, ἰΐ 

νν1}} θὰ ποίϊς64, 15 οὐ {86 φασί 5 βυτίασα, 

ὙΏεσεδας (ἢς οΟἴδου ἔνγο ἰδ|κ65 σὰ βιιρίοσσγα- 

ὨΘΔΉ, 

6. ὁ ϑαίμων] ΟΥ̓ το7}. 
9. ἀναβάντες] “ροίΐηρ οἡ Ῥοατγά νεϑ- 

5615 ψ ἱοἢ,, 1 15 βαϊ ἃ (δή), ἀγα ῥσον: ἀϑά ἴοσ 

τπδηχ᾽. 

12. ἀνιάτως ἔχειν] Τῆ686 ᾿ποῦγα Ὁ] 65 
Ψ ΘΓ οδϑί ἰηΐο Τατγίδγοβ, ηοί ἴῃ σοι θυ ςοη 

ἴοτ [πεῖν οὔπηθϑ, θαΐ ἃ5 ψαγηΐηρβ ἴο οἴμοιβ; 
βίηςε ἴο Ῥ]αΐο ριιηἰβῃτηθης 15 Αἰναγβ οἰ ΠῈΣ 
ΤΕΥ 6618] ΟΥ ἘΧΘΠΊΡΙΑτΥ. 950 ΟὉ ρίας 5250 
οἵ δ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ τοιαῦτα 
ἀδικήματα ἀνίατοι γένωνται, ἐκ τούτων τὰ 

παραδείγματα γίγνεται, καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν 

οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι ὄντες, 

ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους ὁρῶντες διὰ τὰς 
ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα καὶ 

φοβερώτατα πάθη πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον, 

ἀτεχνῶς παραδείγματα ἀνηρτημένους ἐκεῖ ἐν 

Αἴδου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων 
ἀφικνουμένοις θεάματα καὶ νουθετήματα. 

Οὗ, Φερωῤῥές 6τ6 Α. 
13. ἱεροσυλίας] ΤῊ5 ννᾶ5 ἃ ῬΘου ΠΑ ΥΪῪ 

δΒεϊηοιϑ5 οἴξηςε: οἵ. Ζατυς 854 Α, ἩΏΘΓΙΟ 
[86 ἰανν [8 αἀάγοβθεβ [6 βδου]ερίουβ, ὦ 
θανμάσιε, οὐκ ἀνθρώπινόν σε κακὸν οὐδὲ 
θεῖον κινεῖ τὸ νῦν ἐπὶ τὴν ἱεροσυλίαν προτρέ- 
πον ἱέναι, οἷστρος δέ σέ τις ἐμφνόμενος ἐκ 

παλαιῶν καὶ ἀκαθάρτων τοῖς ἀνθρώποις ἀδι- 

κημάτων, περιφερόμενος ἀλιτηριώδης. 

16. ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν] [πη [6 , 
ἐ 

[ 

νέκυιαι οὗ ἴα Δ εῤμόίε ἀρὰ Οογρίας 8250. 
1ΠΟΌΓΣΑΘΙΘ οὐἰσαϊηδὶς ἀσὸ ἀοοϊηθά ἴο οδἰοσχηδὶ 

Ρυμιβῃιηθηῖ: δηά (Ὠϊβ 15 παίισαὶ ὑΏΘσα 
ΡΙαῖο ἰ5 νγεανίησ ὉΡ Ρορυΐασ ἰγαάϊοη 

ψῖ Ωἷβ ον Ρῃδηΐασυ. Βιυΐ ἰη ΖΣαΦΗΣ 
4206 ἰΐ ἰ5 ονϊάδηιϊ (ῃδἰ (Π6 ἀερεηογαῖα 5οὰ]} 

' 
ι 
Ὶ 

δἰ ΔΩ ρετίοά οὗ Πεῖ ἰγϑῃβπιηίρυδιϊοπβ μὰ5 Ἢ 
186 οἴδηςο οὗ στεζοττηδίίΐοῃ δηᾶ ἤμδ] σθ- “ 

Βίοσδίοη ἴο ὮΘΙ ΟΥΡΊΏΔΙ] ΡΟΟΓΣΥ͂ : ΟΣ ἰ5 

{815 Ροϑϑὶ ὉΠ1Ὺ ὀχοϊυάδά ἴῃ λαφαγης 248 Ὁ 
[01]. 

18. καὶ μεταμέλον αὐτοῖς] “Δηὰ ψ8ο 
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αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶσιν, ἣ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ 111 
τρόπῳ γένωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τάρταρον ἀνάγκη, 
ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαντὸν ἐκεῖ γενομένους ἐκβάλλει τὸ 
κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους κατὰ τὸν Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας 

56 καὶ μητραλοίας κατὰ τὸν Πυριφλεγέθοντα' ἐπειδὰν δὲ φερόμενον 
γένωνται κατὰ τὴν λίμνην τὴν ᾿Αχερουσιάδα, ἐνταῦθα βοῶσί τε καὶ 
καλοῦσιν, οἱ μὲν οὗς ἀπέκτειναν, οἱ δὲ οὗς ὕβρισαν, καλέσαντες δ᾽ 
ἱκετεύουσι καὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην καὶ Β 

δέξασθαι, καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι τῶν 
ιο κακῶν, εἰ δὲ μή, φέρονται αὖθις εἰς τὸν Τάρταρον καὶ ἐκεῖθεν πάλεν 

εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες οὐ πρότερον παύονται, 
πρὶν ἂν πείσωσιν οὗς ἠδίκησαν᾽ αὕτη γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν 

ο αὐτοῖς ἐτάχθη. οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως 

ἢανο Ἰνοὰ [ἢ γχεϑί οὗ [8 δἱσγ ἄδυβ ἴῃ ἃ βίαϊα 
οἵ τερεηίδπος᾽. ὙΠα Ρδγίοῖρ]ε μεταμέλον 
ἷς υϑ64 ΔΌΞοΪαίε γ. 

Ι. τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρόπῳ] [ἰ.6. 
(μοῖγ οἴἑημος 15 βδἰγη δῦ ἰοὸ ἰμαὶ οὗ ἰῃ6 
πατραλοῖαι, ἴῃ (δῖ ἰξ νγᾶβ σοϊητηϊ 6 ἴῃ 

βυάάδῃ ραϑϑίοῃ δηᾶ [0] οννεά ὉΥ σερεηΐ- 

ΔΏςΘ, δηά ἀἰϊβεγοηὶ ἰο [μαΐ οὗ (ῃς φόνους 

ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασ- 

μένοι. 

2. τὸ κῦμα] ἰ.6. ἡ αἰώρα. 
4.- “πατραλοίας καὶ μητραλοίας] 

ΤΠεβα ἴουτη8 ΔΡΡΙΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ῥδιτίοϊ 65 

δηά τηδίγι οἱ 65, θὰΐ ἴο ΔΩΥ ομδ ὙὮΟ 5 Ὑκ65 

8 ΔΙ ΠοΥ οσ τοί ῃεσ. 
6. κατὰ τὴν λίμνην] [Ιἰ ν}}} θὰ τε- 

τη οηλΡοτγοα παῖ ὈΟΓᾺ [ἢ 688 τίνεσϑ δηΐοσ [ἢς 

Αοδβοσγυβίδη ἰαϊκα. 

12. πρὶν ἄν πείσωσιν οὗς ἠδίκησαν] 
ΤΗϊ νψὰβ ηο ἀουδὶ ϑξυρρεβδίεα ὉΥ (ἢ6 

Αἰρηΐδη αν  ὨΪσἢ οηδοίεα (μαΐ ἃ ρϑίβοῃ 
σα οὗ Ἰηνοϊυηίασυ Ποιηϊοῖάς τηυδί ἀΡ- 
Ρεᾶβα ἴδε ἔδηἷγ οὗ [δ6 ἀεοσεαβεά Ὀείοτε 
δ σοι]ὰ τεΐαση ἔγοτα αχὶϊο : οἵ, Το πλοβίῃ. 

Αγιείοξγ. Ὁ. 644 τὸν ἁλόντ' ἐπ᾿ ἀκουσίῳ 
φόνῳ ἔν τισιν εἰρημένοις χρόνοις ἀπελθεῖν 

τακτὴν ὁδὸν καὶ φεύγειν, ἕως ἂν αἰδέσηταί 

τα [ὃ τι28] τῶν ἐν γένει τοῦ πεπονθότος. 

1 νου Δρρεαῦ δαὶ ἴπ6 ἰη)υγεα Ι͂ΔΡΔΣΥ 

σουἹά ποὶ ἱποῖσὶ ἘΡΟῚ τόσα ἴπδῃ ἃ γΘ Δ 5 
Ἔχ ο, ψὩϊοῦ ννὰβ οδ]]Ἱεᾶ ἀπενιαντισμός. 

Ῥ]αίο δἀορίβ (μϊ5 ρεϊοὰ ἴῃ Ζατυς 86 Ἑ 

ὡς ἀκουσίου γεγονότος τοῦ φόνου οἵ τε 
καθαρμοὶ γιγνέσθωσαν τῷ δράσαντι καὶ 
ἐνιαυτὸς εἷς ἔστω τῆς ἐκδημίας ἐν νόμῳ, 
εἴ. 865 ΞΕ. Ι͂ῃ Ζαιυς 872 ἙῈ ΜΘ τὲ (οἱὰ 

1δαΐ πῃ δποίδποσ 11{6 1ἴ 5841} θῈ ἄοῃε ἰο (ὰς 

110] Βοχηϊοϊάε δ5 Ὡς αϊὰ ἴο 15 υἱοῖπι: 

τοῦ γὰρ κοινοῦ μιανθέντος αἵματος οὐκ εἶναι 

κάθαρσιν ἄλλην οὐδ᾽ ἔκπλυτον ἐθέλειν γίγ- 
γνεσθαι τὸ μιανθέν, πρὶν φόνον φόνῳ ὁμοίῳ 

ὅμοιον ἡ δράσασα ψυχὴ τίσῃ καὶ πάσης τῆς 
ξυγγενείας τὸν θυμὸν ἀφιλασαμένη κοιμίσῃ, 

οἔ, 870 Ε. 

13. δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως 
βιῶναι) ΤῊΣ ἰοχὶ ἰβ8 σοσίδι ΠΥ σοχχαρῖ. 

ΘΔ ΠΡαιπλ5 δἰίεηρί ἴο ταᾶῖκα βιῶναι ἀο 
ἄουδ!ς ἀυγ 15 1]6, δα ἢἷ5. φυοίαίςοῃ5 
ΔΙΘ ἰγαηβΡΑΓΘΉἿΪΥ ἱτγείοναηί. ϑοθδηΖ, 
[ο] οί Ηεϊηδοτί, ἰηβοτίβ ἔσγοα ΤΒοθο- 

ἀοτεῖ προκεκρίσθαι αἴϊεν βιῶναι. ΤῊΪ5 ἢᾶ5 
ΒΟΙῺ6 ΞΌΡΡοΙ ἔγοσῃ (]ειηθηΐ οὗ ΑἸδχδη- 

ἄτα, ψῇο τοδάς προκεκλῆσθαι; Ὀσϊ 1ἴἰ 15 

ποῖ 5δἰϊδίαλοίοσ᾽Υ. ΕῸΣ ψὮ1]16 1ἴ 15 5656 ἴο 
ΒΥ “ὮΟ δῖε ἀδειηδα ἴο δᾶγνε Ἰἱνεὰ 
ΒΟΙΠγ᾽, 1Ὁ 15 μοί βθῆϑε ἴὸ 58 “110 86 
ἀεεμιδα ἴο ἢανῈ ὕδοὴ ᾿πάρεά ἰο πᾶν 
Ἰἰνοὰ ΠΟΙ͂ ᾽. ΟΕ1]1 Ξυξρεοὶ (μαι ΤὨεοάογειξ 
προκεκρίσθαι 15 ΤΑΕΙΘΙΥ ἃ ΟἸΌΤΩΞΥ δἰἰειηρὶ 

ἴο ΒΌΡΡΙΥ 4 ἀεἤοίεποῦ ὙΠΟ ἢ εχίβίθα ἴῃ 

᾿ἰθ ΘΟΡΥ; δηᾶ (μδὶί Ρ]δίο᾽β ταὶ ποζὰ 
δᾶ5 Ὀδδθῇ Ἰοβί : ΡῬΟβϑίὈΪΥ ἔχειν αἴεσ διαφε- 
ρῥόντως, ὉΠ|655 6 βδῃουα τοαὰ πρὸς τὸ 
ὅσιον. 
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βιώναινἵ, οὗτοί εἶσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευ- 
Ο θερούμενοΐί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων, ἄνω δὲ εἰς 

Ἁ Ἁ Ν 3 , Δ, ν  Ὰ 3 ᾿ ’ τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ γῆς οἰκιξόμενοι. τούτων 
δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνεν τε σωμάτων ζῶσι 

᾿ ; 3 4 , 3 ,., ν ͵ 
ΤΟ “Ταραΐαν εις ΤΟΡ ἔπειτα χβόνον, καὶ εἰ ουΚη σεις ΕΤῚ ΤουΤΟΩΝ 5 

καλλίους ἀφικνοῦνται, ἃς οὔτε ῥάδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ χρόνος ἱκανὸς 

ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύθαμεν, ὦ 
Σιμμία, πᾶν ποιεῖν, στε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ μετα- 
σχεῖν" καλὸν γὰρ τὸ ἦθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 

1.Χ1Π. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν, ὡς 
ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί, ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ᾽ 
ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ Τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, 

ἐπείπερ ἀθάνατόν γε ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι 
δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν᾽ καλὸς γὰρ ὁ κίν- 
δυνος" καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπάδειν ἑαυτῷ, διὸ δὴ ἔγωγε καὶ 
πάλαι μηκύνω τὸν μῦθον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα θαρρεῖν χρὴ 
περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ ἄνδρα, ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς 

Ἑ τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους 

[ ᾿ 

΄ 

τε ὄντας καὶ πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπεργάξεσθαι, τὰς δὲ περὶ 

4. ἐπὶ γῆς] 50 411] π|55. ΕΒΘΡἷι5, 
ΤὨροάοτεί, δηὰ ϑίορδους ἤᾶνε ἐπὶ τῆς 

γῆς: Ὀυΐ [Π6 αγίῖοϊὶα ἰδ ποῖ σχβαυϊτθά. 
εὕροῃ [86 δαυίῃ ᾽ τηεᾶπβ οἵ οοῦγβα οἡ ἴμ6 
ἰστὰ βυγίαος, ἀἰπιϊηρτι 5 θα ἔγοτα ἴμ6 ἢο]- 
'Ιον ψΒογείη νὰ ἄννε]!. 

4- καθηράμενοι] ἃ σεηυπα τεῆοχῖνα 
ὨΜ4416 : “ψῆο μάνα ρυγ δορά {ποιηςεῖνεβ᾽. 

ἄνεν τε σωμάτων] [ οσοῃοεῖνα (δ ϊ5 
ἴο τηϑᾶῃ “ιμουΐϊ Θασί]γ Ὀοάϊες᾽: οσ 

[86 πιοϑὲ δχαϊθὰ οὗ δηϊΐϊα βριπῖβ, ὄνθῃ 
᾿ἴῆς ροᾶς, τιυδὲ μάνα ΒΟΥ οὗὨ βοιηβ οσῖ; 
[δι 15, [86 } ᾶσγὲ βυῦδ)]εοΐ ἴο [6 σοῃάϊ 05 

' οὗ βρᾶςς δηά ἔἶἰππ|6. Οἱ. Τ»λαεάνες 246 Ο. 
ἱ ἄνευ σωμάτων ἴο ῬΙαίο 5ἰρτῖῆε5 ἐγεεάοιῃ 
ἔτοσῃ ὈοάΣν δρρει 68. 

114 Ὀπ--Ἴ5. 4, ὦ. ΧΗΣ. Τὸ [:ηβῖβδὶ (μαῖ 
811 [π656 ἀείαι]β τα β γον δοουζαΐῖα ὑγασε 
ἴο1]γ ; γεῖ βοιπει βίη κὸ (Πἰδ 15 [Ὡς ἔαϊε 

οἔ [πὸ ξοὰ] δηὰ μεσ Ββαδἰϊδιϊΐοῃ δἴζεσ ἀθβδίῃ. 

ὙΥΒοτείοσο ἴὶ ἰβ ψ611 σοῦ ψΠ1]|6 ἴὸσ δ: 

Ἰηδῃ ἴο ᾿εβίονν 411] οᾶσγα ὉΡομ ΐ5 508] 
ἀυτίηρ (ἢἰς. 116, ἰμαὶ 586 τηδὺ Ὀδ6 ἔτεε 
ἴτοτη ΠΟΥ ραββϑίοηβ δπὰ δἀογηθᾶ ψ ἢ 

ἔτι ντίθθ6. Απὰ ποῦν, σορίηπ165 Θοκτα- 
ἴ65, ΠΥ ΒΟῸΣ 15 δ βαπᾶ; δηά 1 ν1}] ρὸ ἴο 

θα ΤΩΥ͂ ὈΟΩῪ [ῸΣ ΤΥ Ὀυχίαὶ. 

10. τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχνυρίσασθαι] 
Ρ]Αίο Δγ5 ὯΟ 5ἴσεββ Ὁροὴ ἰδ6 ὄἜχδοί ἀείαὶ]ς 

οὗ Ηΐ5 ἀδβου ρου: ἱπάδθα δὰ 15 ἤδνοσ δί 
ΔΏΥ Ῥδὶπβ ἴο τηδῖα 15 νᾶγίοιιβ. δοοοιῃΐβ 
οὗ “αἷς Ἰεἰζίδβη ᾿ίηρσε᾽ Ῥγθοϊβοῖὶυ οοσγο- 

ΒΡΟΠΩ͂ : 811] 6 15 ΤΕ ΠΥ σοποοσηδά δῦουϊ 

5 [αὶ [δε νἱτχίποιιβ 50] ἰ5. Ὀείϊοσ ΟἿ ἴῃ 
[86 οἴδοσ ψοσἹα [δὴ ἰῃς νἱοεΐουϑβ. 

15. ἐπάδειν ἑαντῴῷ] οἷ. 77 Ε ἀλλὰ χρὴ 
ἐπσάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξε- 

πάσητε. 

διὸ δὴ ἔγωγε καὶ πάλαι μηκύνω τὸν 
μῦθον] ΤΗΐδ Ρίιγαϑε οι] βθαῖὰ ἰο ὈΘΔΣ 
ουὖἱΐ [μ6 νἱενν οὗ [6 τωγίῃ ρίνθη ἴῃ (ἢ6 
᾿ηἰχοἀυοίίοῃ, Ρ. 8. 

19. πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπερ- 
γόζεσθϑαι] “1 ὨϊηἸκίηρν (Παὶ {ΠΥ ἀο τλοσα 

Βασι δὴ σοοά᾽, ἘὸῸγ (ἢΠϊ5 ιε οὗ θάτερον 

εἴ, Ξμέλγαάφημμς 280 Ἑ, 207 Ὁ. ΑἾδβο Ρίη- 
ἄαν Φνέλία 1π| 34 δαίμων δ᾽ ἕτερος. 

ἕω ὅ 
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τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ 
ἀλλὰ τῷ αὑτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ 
καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς “Αὐδου͵ πορείαν, 11: 
« ’ 6 ς φ ’ Ἂ [2 “Ὁ , φ ΝΜ π ὡς πορευσόμενος ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῇ. ὑμεῖς μὲν οὖν, ἔφη, ὦ 

᾿ , ς« ν 3 κι ΝΜ ἰ ψ 5 Σιμμία τε καὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰσαῦθις ἔν τινε χρόνῳ ἕκαστοι 
. ΣΙ ΛΝ. α΄ ν . ; 25.Ἂ , ς εἜε πορεύσεσθε" ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ εἱμαρ-- 

μένη, καὶ σχεδόν τί μοι ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λουτρόν᾽ δοκεῖ γὰρ 
δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μὴ πράγματα 
ταῖς γυναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

{ΧΡ}. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ ὁ Κρίτων, Εἶεν, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες" τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ περὶ τῶν παίδων ἢ περὲ 
ἄλλου του, ὅ τι ἄν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς ἐν χάριτι μάλιστα ποιοῖμεν ; 

“Απερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὦ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον᾽ ὅτε ὑμῶν αὐτῶν 

8. ἐλενθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ] “ν1} ἴτδ6- 
ἄοτῃ δηά συ η᾽. ΤὮαδα ἴθυτβ Ὀσδοι Δ ΠΥ 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΙΑ ἰο φρόνησις οἵ σοφία. ἐλευ- 
θερία ἰ5 ἰμαὶ Ξἰαίε οὗ ΠΙΡογαίοῃ ἴσοι (86 

Ὀοὰν ψοδ ΘηΆ0]65 ἰδ 58ο] ἰο σσδᾶβρ 

ἀλήθεια. . 

5. ἕκαστοι πορεύσεσθε] 50 ὩὨΘΑΥΥ 41] 
ἴηὴ35. ΘΟΏΔΩΖ ψυΥῖῖο5 ἕκαστος Αἴζεσ 514]]- 
Ῥαυλ. 

6. ᾧφαίη ἂν ἀνὴρ τραγικό:] “ἴο Ξρεοδὶς 
Ἰ|κα ἃ βεῖο οὗ ἱγαρεάγ᾽, Τῇδ ροοά ἰδεῖ 
οὗ [15 Ῥδγεῃ ἢ 6515 ἰ5 δάση σα ]6. ὅταν ἡ 
εἱμαρμένη καλεῖ ἰ5 ἴῃ ρΡετίεςϊ ἱκεερίηρ ψ ἢ 

[86 εἰοαψιοηΐ ραϑϑᾶρα ΜὨΙΟΝ 15 ἰϊ οοπίοχί: 
Ὀὰυϊ ἴῃ ΔΡΡΙγὴρσ [6 ρῆγαβε ἴἰο Βἰγηβϑὶῇ 
ϑοκγαίθβ ἰηϑιϊηοί γεν 1ε615 [6 τίβς ἰμαὶ 
1 ΙΏΔΥ Ξβουπά Ὠίρῃ-ἤἥονῃ. Αηά 5ο ψἱἢ 
ἴΠ656 ᾿ογάβ ἣε ῥᾶ5565 5.ἸΩΡΙΥ δηά ἡδίυγ- 

ΑΙΥ ἴσοσα ἷ5 Ἰογ ΗἸΡΗς οὗ τιογα] ζίηρ ἴο 
[ὃς Βοπιεῖγ, Ὀυζ Ἔγλ ΏΘΉΓΥ ΤοὨδσδοίογίβιϊο, 
ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λουτρόν. 

8. καὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ 
παρέχειν] “απηὰ ποί ἰο ρσίνα ἴ86 ψοσηθῃ 
[Π6 τοῦδ ]ς οἵ νναϑῃϊηρ ΤΩ οοΥρβα᾽, ΤῊϊ5 
Ρίεοςς οὗ {πουρδίπι]ηθθ5 ἴοσγ οἴδοσθ 15 
δάταϊγα ες ενϊάθηςς οὗ [ῃ6 ροζίεοϊ βθυθηῖγ 
ἢ νος ϑοκτγαίοβ αὐγαὶ μΪ5 ἀοοϊὰ. 

115 Α---ἰ16 Α, ὦ. 'χὶν. Κυϊΐοη μΟ 

ἰπηαΐτεβ οὗ ϑοϊκγαῖεβ δὶ ἃῖθ ἢϊ5 ἰδβὶ 
1η)]υποίίομ5. ΟἿΪΥ ἰδαῖ γοὺ ν}}} ἰακα 
δοοά Περά ἴο γουτγδεῖνεβ, ἢς σερ 165, δπά 

φαΐ ἱπίο ργδοίϊος 86 ρυϊποῖρ᾽εβ αϑεττηεά 
ἴῃ οὐὖζἦ ἰαίς ἀϊδοουτθε. Βαϊ ΠΟΥ͂ 86 νγ6 
ἴο ὈΌΓΥ γου 885 Κηΐίοῃ. ϑοκσγαίεϑβ 

ΔΏΒΥΟΙΒ ὙΠῺ ἃ. 501116, Α5. γοὺ ρ]6ᾶβθ, 

Ῥτονί δα γοὺ οδῇ οδίομῃ τὴ68. 1 ψου]Ἱά 

56ϑῖῃ ἰῃδῖ 411 γ ψογὰβ ανα θθδὴ [ἤγοννῃ 

ΑΥΔΥ, ΔΑ 1 [411] ἴο ρεσβυδάςδ γου (μαι [815 

Θοκγδίαβ ΠΟ ΠΟῪ 5ρε6ᾶῖ5 ἴο γοι ψ1}} 
ῬΙΘΒΘΏΓΥ ἴδκο ΠΝΙρας ἴο ἴ[ῃ6 σοϊηρδηυ οὗ 

ἴμε ροάπ, δῃὰ (δαὶ 411 γοῦν ν7111} θυτσγ ἰ5 Ὠἰς 
ογβακδη Ῥοάγ. 90, τῦ ἐπἰεης, θ6 βιιγαῖῦ 

ἴογ τὴς ἴο Κυϊΐοπ, ποῖ {π15 {ἴθ ἰμδὲ 1 

5}]] βίαν, Ὀαΐ ἰδὲ 1 5841} υθυ!]γ ἀδρατί. 
Βαϊ 56. ΟΌΒΙΥ 5Ό ἢ ἱποογγεοΐὶ ἰδηριαρα 15 

ΤΑΙΒΟ ΙΘΥΟΙΒ : 5ΑΥ ἴμ6η (Παὶ ἱΐ 8 ΤΥ ὈΟΟῪ 

ψΒΙΟὮ γοῦ ῬΌΓΥ, δηδ ὈΌΓΥ ἰξ δ5 βθθπιβ ίο 
γοῦ Ὀεβί. 

11. ἐπιστέλλει] “ ῥτορτίυτη ἀ6 Ἔχίτεσηδ 
ΤΟΥ ΘΉΠυ τ γοϊυπίαιε᾽, ΗΕΙΝΘΟΒΕ, Οἱ, 
116 Β ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο. 

13. ἅπερ ἀεὶ λέγω] “νῃδὶ 1 δὶ αἰναγς 
βϑγίηρ; ποίῃιηρ {τ65} : (ῃδὶ ἱζ γοῖ (δα 
ϑοοά οᾶτα οὗ γουγβεῖνεϑ γου ν7111} υεϑί ρ]θᾶςα 
τὴ6 Δηἀ τηΐης δηᾶ γουγβεῖναϑ α͵50 ἴῃ ψΠῃδῖ- 

ἜΥΟΙ γοῦ ἄο, ὄνδῃ ἰμουρῇ γοι τρᾶκα Ὧ0 
Ῥτοι)ῖϑ6 πον ; Ῥαΐ 1 γοῦ ᾶτε περ] ρεηὶ οὗ 
γουτβεῖνες δηᾶ 511} ποί γσιϊάθ γουγ ᾿ἰνος 

δἰοηρσ [86 ἰγδοῖς οὗ Οὐσ ῥσγεβεηΐὶ δηά οὖσ 

ἴοστηθσ ἀϊβοουσβθ, ἰμβουρἢ ὙΟῸΣ ῬΓΟΠΊῖςα5 

Ὀ6 ΠΕΟΥΘῚ 50 ΙΏΔΗΥ͂ δΔηά δδγποβίὶ δἱ [ἢ 15 
τηοιηθηΐ, γου ΜΜ1]1} ῥγοῆὶ ποιδίηρσ᾽, ἐπι- 



115] ΦΑΙΔΩΝ, 175 

ἐπιμελούμενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν 
χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε᾽ ἐὰν δὲ 
ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμέλῆτε, καὶ μὴ θέλητε, ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη κατὰ τὰ 
νῦν τε εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ζῆν, οὐδὲ ἐὰν πολλὰ 

Ὁ ὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὸν πλέον ποιήσετε. 
Ταῦτα μὲν τοίνυν προθυμηθησόμεθα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν θάπτωμεν 
δέ σε τίνα τρόπον; “Ὅπως ἄν, ἔφη, βούλησθε, ἐάνπερ γε λάβητέ 

με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. γελάσας δὲ ἅμα ἡσυχῇ καὶ πρὸς ἡμᾶς 
ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείθω, ὦ ἄνδρες, Ἰρίτωνα, ὡς ἐγώ εἰμι οὗτος 

ὁ Σωκράτης, ὁ νυνὶ διαλεγόμενος, καὶ διατάττων ἕκαστον τῶν λεγο- 
μένων, ἀλλ᾽ οἴεταί με ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον 

Ὁ νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν 
λόγον πεποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν παρα- 
μενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή τινας εὐδαιμονίας, 
ταῦτά [μοι] δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, παραμυθούμενος ἅμα μὲν 
ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγγνήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν 

ἐναντίαν ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγνᾶτο. οὗτος 
μὲν γὰρ ἢ μὴν παραμενεῖν᾽ ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγνή- 
σασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων 
ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον 
ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μ μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἢ προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἢ κατορύττει. εὖ γὰρ ἴσθι, ἢ 

μελούμενοι-τειακίηρ Βερά ἰο γΟῸΓ ΜΑΥ5; 
δαὶ γοῦ τὺ ᾿ἶνα νἱγι που δηά ταιοῃ- 

Αγ. Οοβεὶ ψουἹὰ ουὐνὲ κατὰ Ῥείοτε τὰ 
νῦν, Ὀυϊ ΘοίδηΖ οἷο  μέλγῥἧάνονε 2 Ὁ 

ἔρχεται κατηγορήσων μου ὡς πρὸς μήτερα 

πρὸς τὴν πόλιν. 

9. ὡς ἐγώ εἶμι], “ΣΙ οαπποίῖ ρεῖβυδάβ 
Κυϊίΐοῃ, τὰν πιοηάβ, {πὶ (μ6 τὰ] “1 15 

ἰμαὶ Θοκγαίοβ ὴΟ ΠΟῪ σοηνοῖβοβ ΜΙ] 

γοι δῃᾶα ΟΌΪῪ δισαῆρεδ Ἔν Ὺ ρατὶ οὗ Ηἷ5 

ἀἰδοουτθα ; ἢ6 ἱτηδρίηθϑ 1 δὰ [πδὶ ΜΒΙΟΒ 

Ἦδ Ψ111 ῥγθβθηςν 566 ἃ5 ἃ σοῦρϑε; δῃηά δ6 

Δοί 4} (δή) ἰπαυΐγεβ ΠΟῪ 6 15 ἴο ὈΟΓΥ 
τηο᾽, ὙΠ δγίίοϊα 15 οὐ θα Ὀεΐίοσα Σω- 

κράτης ἴῃ ἴῃς Ὀοϑβῖ τη55. δῃά ὮὉΥ 5οῇηα εὐϊ- 

ἴογβ. [Ι͂ἢ (Πδί σαϑεὲ ψὰ ββου]Ἱὰ ἰδ Σω- 

κράτης 8ἃ5 ἴῃ ΔρΡροδι[ΐοῃ ἰο οὗτος, Υγιίεῃ- 
ὕὉΔΟῺ Δρροβίίε!υ αυοίθ5 Ζατῦς 959 Α τὸ δὲ 
σῶμα ἱνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις ἕπεσθαι, 

καὶ τελευτησάντων λέγεσθαι καλῶς εἴδωλα 

εἶναι τὰ τῶν νεκρῶν σώματα, τὸν δ᾽ ὄντα 
ἡμῶν ἕκαστον ὄντως ἀθάνατον εἶναι, ψυχὴν 

ἐπονομαζόμενον, παρὰ θεοὺς ἄλλους ἀπιέναι. 

15. ταῦτά [μοι] δοκῶ αὐτῷ ἄλλως 
λέγειν) ἤδη Ὀτδοϊκοῖβ μοὲ αἴες Μαά- 
νὶρ. ἣ᾽ησε οδηὴ ᾿ἱπάἀοεα οοπθίσιθ μοὲ ψΙ ἢ 

δοκῶ δαπὰ αὐτῷ 1] λέγειν : αὶ (ἢ ϊ5 

δῖνο5 ΒΑΓΑΙΥ 50 ΡΟΟά ἃ 56ῃ56. 

17. οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠἡγγνάᾶτο]) 
Καΐοι 85 Ὀαἱ] ἴοσ ϑοκγζαῖθβ ἴὴ σοῃ)αηο- 

[ἴοι ψΙ ΡΙαΐο δηὰ Κα οῦυ]ος5 ἈΠῸ ΑΡο]- 

Ἰοάοσοβ. “42οἱοργ 38 Β. 

22. εὖ γὰρ ἴσθι] “ἴογΣ γοὺ τηυξὶ ΚΠΟΥΣ 
{παῖ ἱποοσγεοῖ 5ρθθοὶ ἰβ ποῖ ΟἿΪΥ οἤδηϑςῖνε 
ου ἰμδῖ βοοσζε δοῃδ, θυΐ δηρθηάουβ τηϊ5- 
οἤί ΘΓ 1 οὐγ βουΐϊθ΄. Αὴ ἰηδοσυγαίθ τηοας 

οὗ Ἔχργαββίοῃ ἴβ αρί ἴο ρσοάιοθ ἃ ἴοοβε 
Δηα σᾶτο]655 Β6ὈΪ οἵ (πη κίηρ : Θοκτγαίεϑ᾽ 

στεαὶ οδ]εϑοὶ ννὰβ ἴο πὰ ουὖυἱ ναί {ἢ]πηρβ 
το] ν ἀγα δπὰ 6411] ἤει Ὁ {πεῖν τὶρῃὶ 
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δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο 
πλημμελές, ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν 
τε χρὴ καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως ὅπως 
ἄν σοι φίλον ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΠΧ Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκημά τι ὡς 

λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. 
περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρη- 
μένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόντες, 
ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσπερ πατρὸς στερη- 

ιο θέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ 

18 

ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, 
εἷς δὲ μέγας----καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκείναις] ἐναντίον 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν 

ἴω] ὶ ὰ δία 3 7 9 ἢ ᾿ Ἀ δὲ Φ : 3. ἐ ΄“4 γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε. παρ᾽ ἡμᾶς. 
καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. 

ΠΆΙΩ65, ΟΥ̓ Οὐἱαϊπίηρ ἃ ῥσγεοῖβα ἀθἤπηῖ θη 

οὗ ἐδοῦ ἰπὴρ, Τμαὶ ψὩ]οἢ γα βρεαῖϊς οὗ 
85 ϑοκγαίθβ 15. ἢ15 δοὺυϊ, ποῖ ἢἷ5 Ὀοαγ; 

ΔΙ Βουρῆ, βίηοα (ἢ6 ῬΟΩΑΥ 15 411 γα 566, 
ῬΟΡυΪΑΥ υϑᾶρα ΔΡΡΙ65 [ῃ6 πᾶῖης ἰο 188 

ὈΟΟῪ ὄδνθὴ θη ἴῃς 8οὺ] μα5 αυϊιεά 1, 

Βυΐ, 58γ8 ϑοκτγαίεβ, ποῖ ΟὨΪΥ 15 (ἢ]5. ἴῃ 
ἰι56 1 ἃ βἴονθηι! υ τιοᾶς οὗ βρεϑςοῖ, Ῥαΐ ἰΐ 
ΤΩΔΥ δαριϊυδία 5 ἴο [Π]ηἰκίπσ [μαΐὶ {πὰ 
Ῥοάὰγ 15 411 ἰῃδί Ἔχὶϑίς οὗ ἃ πηδῃ. 

38. θάπτειν οὕτω] Μοεὶ οἵ ἰδς τὸ- 
οεηὶ οαἀϊΐοτθ τηᾶκα θάπτειν ἀερεηὰ ὕροῦ 
φάναι. Ἴποῖα 5εθηβ ἴο πὸ ὯῸ νδῖιά 

ΤΟΆΒΟΏ ἴοΥ ἀοϊηρ 50; δηάὰ ἰΐἴ τῇδκεβ Ὀείίεῦ 
56η86 ἴο Δα ἰξ 1 χρή. 

τό Α---117 Α, ὦ. ἶχν. ϑοϊκγαίεβ σγϑί γοβ 

ἴο (86 Ῥαίῃ, δῃηά οἡ ἢΪ5 γείασῃ ἴδ κθα ἰΙεᾶνε 
οὗ Ὠὶβ ομ]άγοη δηθὰ πουβεῃοϊά, Αἴἶοι ἃ 

11|1|6 ἔαυίμοσ οοηνεσβαίΐοη ἢ ὨΪδ5 τ οημαᾶς 

Ὦδ 15 ψαγηδα Ὀγ ἰὨς Ξεγνδηΐ οὗ [ῃ6 ΕἸονθη 

(μας (δε Ὠουγ οὗ 5 ἀεδίῃ 15 δἱ δδηά. 
ΤΏ6 τὴ ὙΦΥΓΩΪΥ (65{1Π65 ἴο [86 Πο0]ς 
οδαγδοίοσ οἵ ϑοϊκγαίθβ δῃηὰ ἀδρασγίβ ἴῃ ἰδαῦϑ. 
Θοκτγαῖοβ, δίϊζου ἃ ἔονν κΚὶπὰ ψοχάβ Ἵοη- 

οσογηΐϊηρ Βίτη, Ὀἱάς [ῃ6 ρΡοίβοῃ Ὀ6 Ὀγουρῆί. 
ΝΑΥ, τοιηοηῃϑίσαίοϑ Καίοη, [ἢ δὰ 15 γοῖ 

ΟἹ ἴδια τηουηίδίῃϑβ ; ΤΏΔΏΥ ὈΥΒΟΠΘΙ5 Πᾶνα 
Ρυὶ οὔ ἀτηκίηρ ἴ8ς ΒειΆ]οοΪκ {11 ἔδῚ οἡ 
ἱπῖο [π6 δνδηΐηρ : {Πετὸ 18 πὸ παϑίθς, ΤΠΕΥ 

δεοϊεά δοσ (μοὶν ἰιηᾶ, δηϑνοῦς ϑοϊζγαΐος ; 

Ῥυὶ 1 γοσὰ [δἶϑε ἴο τυϑοῖ, πεῖς 1 950 

οονεΐου οὗ ἴδε {1||6 ταπληδηΐ οὗ σὴν [ἰδ - 
[Βογείοσε Ὀτηρ (6 Ροΐξοῃ. 

11. δύο γὰρ αὐτῷ] οἷ. Αδοΐζορν 34 Ὁ 
οἰκεῖοί μοί εἶσι καὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 

τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία. 

Ιὴ ίορ. 1,δουῖ. 11 δό νὰ γε ἰοἱά (μαῖ 
[16 πδηηα οὗ (ὃς εἸἀδϑὶ νγὰβ 1 διώρσοκ]ος 

δα ἴποβ6 οὗ ἴῃ6 ἔνο γοῦΠρΡοΥ ΘΟΡΏΣΟΙΙ5- 
Κοβ δηά Μοηαχεῆοβ. 

12. αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες] ἰ.6. (ἢ ΤΟΙ 6 ἢ 
οὗ Ηἷβ (λυ ἶγ. ῬΓΟΡΔΌΪΝ δὶ ν τα νγὰ5 ποῖ 
ἀιηοηρ ἰμδπι, εἶα Ρ]αίο νου Ὦανα τ 6 ῃ- 

ἰἰοποα θυ. ϑοίηῆβ ϑῦρροβε (δαὶ (ἢϊς 
᾿ΘΧΡΓΟΘΒΙΟΙ ΚΆΡνΟ χἷθ6 ἴ0 [Π6 Δρϑυγὰ [4 0]6 
[8αἱ Θοϊκτγαίες δά ἵἴνγο νγῖνος Πἰνίηρ αἱ (ἢ 6 
ΒΔΙ6 {ἰπὴ6 5 οὗ δοῖ ἴδ βεοοηά, Μγτῖο, 

ἀδυρηΐεσ οὐ σταπά- ἀδυρῃίεγ οὗ [86 ἕδιηοιιβ 
Αὐίοίϊάθθ, 85 ἴ(ῃ6 τωοΐμοσ οὗ ἢὶβ ἔννο 

γΟΌΏΡΟΙΣ ΟὨΙ] ἄχθη : 566 Ὠῖορ. 1,4Δοτί. ὦ. ἢ. 

[ἐκεῖναι9] ἐναντίον͵] ΤὨδ 155. νΔΥΥ 
Ὀοϊνθοη ἐκείναις δῃᾶ ἐκεῖναι, αηἃ 450 

ἴῃ ἴπε ροβίοῃ οὗ [6 ψοσᾶ, ψβὶο ἴῃ 

ΤΑΔΏΥ ἴο]]ονν5 ἐναντίον. δίηοε ἐκεῖναι αηὰ 
[86 ρῬοβί(ἰοῃ δήϊον ἐναντίον δὺβ δἰῖκα ἰτὰ- 

ῬΟΒΘΙΌΪΟ, 1 τεδὰ δ5 ἀῦονε; Ὀτγδοϊκείῃσ 
δονόνεῦ ἐκείναις ἃ5 ὨΙΡὮΪΥ 5πυβρίοϊοιιβ. 

15. ἔνδον] 5ς. ἐν τῷ οἰκήματι. 
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ἐλθὼν δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πολλὰ μετὰ ταῦτα διελέχθη, 
καὶ ἧκεν ὃ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς παρ᾽ αὐτόν, ὮὮ Σώκρατες, 

Ο ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ ὅπερ ἄλλων καταγυγνώσκω, ὅτι μοι 
χαλεπαίνουσι καὶ καταρώνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω πίνειν 
τὸ φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλως 
ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον καὶ πραότατον καὶ ἄριστον 
ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ 
ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλεπαίνεις, γυγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ ἐκεί- 
νοις. νῦν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ ὡς 

Ὁ ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα δακρύσας μεταστρεφόμενος 
ἀπήει. καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ φύ, ἔφη, 
χαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ώς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος" καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον προσήει καὶ 
διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως με 
ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγ- 
κάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται' εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ ἄνθρωπος. 

Ε καὶ ὁ Κρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἥλιον εἶναι 
ἐπὶ τοῖς ὄρεσιν καὶ οὔπῳ δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἀγὼ οἶδα καὶ ἄλλους 
πάνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε 
καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν τύχωσιν 
ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγον' ὄτι γὰρ ἐγχωρεῖ. καὶ ὁ Σω- 

ων 

’ 3.ϑ » ΝΜ 4 Π 4 Κὰ Π ΄“"Ῥ “ “᾿ 

κράτης, Εμικοτως γε, ἔφη, ὦ Κρίτων͵ ἐκεῖνοί τε Ταῦτα ποιοῦσιμ, αὺὕς ᾿ 

σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε 
117 ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδανεῖν ὀλίγον ὕστερον 

8. οὐ καναγνώσομαι] “Ι 58} ποΐ 
δανε ἰῃς σοπιρΙαίηϊ ἰο πλαῖκα οἵ γου (84 1 
τηᾶκα οὗ οἰπεεβ᾽. 

8. οὐκ ἐμοὶ χαλεπαίνει9] ϑοχις τεδᾷ 
χαλεπανεῖς, Ὀυϊ [Π6 ῥτγαβθηΐ ἰδ ἑουπά ἴῃ 

ΤΟΔΙΥ (μ6 οαὔδε οὗ ἷ5 ἀεδίῃ : (μὶ5. ἴα 
δοιιθίδηρ οι δἰἀα Εἷδ Ἔχρεείθηςα. 

9. ἃ ἦλθον ἀγγέλλων] ὅ0 τς Ὀεβὶ 
ἴ55. ΘΟΔηΖ προ ΘΉ5}} τεδὰβ ἀγγελῶν : 
Ῥυΐ ἀγγέλλων ἰς δαυϊνα]οηῖ ἴο ἀγγελέαν 

τἢ6 Ὀαδί πη55. δηα σίνοα ἰδ6 Ὀδδθί 56 η588. 

4 πον ἰΐ 15. οὶ ΨΠ τὴς (δαὶ γοιῖϊ ἃσα 
ΔΏΡΤΥ, Ὀυὶ τὶ ἴἤδια ; ἴοε γου Κπον 80 
ᾶτε ἰο Ὀΐατηα ἴοσ ἰἰ᾽. ΤΒεῖα ἰδ ἃ βυῦι]6 
ἀγαγηδίῖς ῥγορυίειν ἴῃ ἰἢθ56 γος ἩΒΙΓΘὮ 
5 Οη6 οὗ ἰἢε6 βπεσ ἰουοεβ οὗ [Π|5 τηδίοῃ- 
ἴε55 πδυγαίϊνθ. ΤὨϊ5 τηδῃ χηιδὶ μαναὰ δὰ 
ἃ ἴαγρε Ἄεχρευδῃςα οὗ οὐϊπλϊηα]β δἀπᾶ θεοὶ 
δοουβίοιηςα το ἰοοῖς οἡ ἴμ6 Ὀάβεῖ 546 οὗ 

Βαπιδηϊγγ. Ἐξ οὐυ]Ἱὰ Πονγενοσ δρρσεοΐδία 

[86 ΠΟΌΪΙΥ οὗ ϑοϊκιαίεβ, 80 ἔτ ἂ5 ἰΐ ἰς 
ἀἰγθοῦγ Ὀχουρσῆϊ Ὀείογα ἢἰ5 αγεβ; Ὀαὶ Π6 
πόνου {πουρῆὶ οἵ ϑοϊγαίος ἃ5 ὑὈξασίηρ ὨΟ 

1} ἀνεη δἀραΐηθι ἴἢο585 ὙΠῸ νγοΓα 

Ῥ, 

φέρων ΜἘὨϊΟὮ νὰ ἴᾶνα ἰη (γέ 43... 

11. ὡς ἀστεῖοι] ἔπον οουτίεοις. [δ 
σοοά (6]]1ονν ἰ5; ἐπγουρδουϊ 41} [Πϊς (ἴπις 
δ υϑεά ἴο οοπια δηά ἴδ} ἰο 6 πον δῃηὰ 

{Π6η, δηά νγᾶϑ (86 Ὀεβὶ οὗ τηδῇ : δῃηὰ ΠΟΥ 

ον ὨΟΠΟΘΕΥ ἢ6 τπουγῃ5 ἴοσ πιε΄. ἀποδα- 
κρύει με ἃ5 ὈεΙον 117 ἀπέκλαιον ἐμαυτόν. 

21. ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ] “ἴογ ἴπεγα ἴ5 
5111} (της ἴο σραγε᾽. 

24. ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω] Ἡ γΞοδὶρ 
οοῃμάδηιης εἰκότως, ἴοσ 0 τεάϑοῃ ἰδαί 1 

οδῃ 566, ἰδουρῇ ΘοθδηΖ Ὀγδοκοίβ ἰἴ. 
οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδανεῖν] Τῇα πὶξ. 

ΔΌΪ ΠΟΥ 5 ϑἰτοῦρεν ἰοζ κερδαίνειν, Ὀὰΐ 
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πιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζῆν 
καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτε ἐνόντος. ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη, πιθοῦ καὶ μὴ 

ἄλλως ποίει. 
ΤΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλησίον 

5 ἑστῶτι, καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας ἧκεν 
ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρμακον, ἐν κύλικε φέροντα τετριμ- 
μένον" ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, 

σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἣ 
πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα Β 

το κἀτακεῖσθαι᾽ καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα 
Τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν 
τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον, Τί 
λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι : 

5 ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα 

μέτριον εἶναι πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς" ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ α 
γενέσθαι ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. καὶ ἄμ' 
εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιεν. 

βῃυάάετ οΥ ΔΏΥ σἤδηρσε οὗ σοΙΏρΡΙοχΐο ΟΥ 
σουηΐοηδηςε; Ὀυΐ Ἰοοκίηρ οὐ ἴδδ6 τῇδη 

ψ ἢ} Ὅθηΐϊ Ὀτγονβ, 8ἃ5 ᾿15 ἸΠΏΔΏΠΟΙ νγάβ, 6 

Ὦογα 1 (πϊηἰς ΘΟ Δη2 15 τῖσῃς ἴῃ δοοερί- 
ἱπρ ἴῃς αῖαγε. σοί, εάάεβ ἀείεπάς [με 
Ῥτεβεηΐ ὉΥ ἃ σείεγεμος ἰο Ἡδτγοάοία ΙΧ 
τού; Ὀυὶ ἴδετε ΑὈΙοδς τοδάς ἐμμενέειν τε 

καὶ μὴ ἀποστήσεσθαι: Ὀδοὶάε5 ψΕϊσΒ [Π6 

ςοῃδιγαοίίοη 15 ἀἰϊθεγεηί. Ῥ]αίο οουϊά 

ΤΕΙΎ Μ 61} 5ν οὐδὲν οἶμαι κερδαίνειν ἀλλὰ 
ὀφλήσειν, Ὀυϊ οὐδὲν ἄλλο κερδαίνειν ἢ 

ὀφλήσειν 5δοῖη5 ΥΕΙῪ ἀουρία] ατεεῖϊς. 

2. φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος] 
“ θείη σματυ θη [ἢς νϑ5561 15 εἰρίγ᾽; 

ἃ ῬΙονΟΥΌΙΑΙ δχργεβϑϑίοη ννῃϊο ἢ να πμά 

ἰη Ηεποὰ τὐογξς αμα ἀαγε 367 μεσσόθι 
φείδεσθαι, δειλὴ δ᾽ ἐνὶ πυθμένι φειδώ. 

117 Α---118 Α, ε΄. ἰχνὶ, ἰχνἱ. Ὁ ἰδϑῖ 

ΤοπΊοὩ(5 οὗ ϑοϊκιγαίθϑβ. 

1ο. αὐτὸ ποιήσει] “ἴΠ 6 Ροΐϑξοῃ νν1}} δοῖ 
οὗ ἰίβεϊ{᾿, ποιεῖν 5 υϑεά ἴῃ [Πϊ5 ἰδο ΒηΐςΑ] 
ΒΡΏ56 ὈΥ Ἰ1ηε6 04] τεῦ : Ηεἰηάδοτί οἰϊεβ 
Τἱοβοου 465 1 95 ποιεῖ πρὸς φάρμακα, “15 
εἴποδοίουβ ἀραϊηβὶ ροϊδοη ᾽. Τῆς Ἰαχίοουβ 
αἶδο ρσίνε ϑδίταῦο 234 λοῦτρα κάλλιστα 
ποιοῦντα πρὸς νόσον. 

11. καὶ δ λαβών] “Δηὰ ες ἴοοῖκ [ἰΐ 
τῆς σμεεγγ, ἘςΠεκγείοϑ, νι μουϊ ἃ 

ἀϑκεά, Υ͂Βαὶ 580 γοιι οὗ [Πϊς5 ρΡοϊΐοῃ 85 ἴο 
Ρουμπηρ ἃ ᾿Ιραϊΐοῃ ἴο βοῆς ἀειγὺ ἰβ5 1 
ῬοΙαϊ 6 οΥ ποῖ᾽ Νοῖϊοα ἴῃς εαγηθϑὶ 
ΕἸ ΡΠ 8515 [σον οἡ ἴῃς ψοσάς μάλα ἵλεως 
Ὀγ ες (ΟΠ]ονίηρ ὦ ̓ Εχέκρατες. διαφθείρας 

τε οβδηρίηρ ἴοτ [ἢ οῦβο, 85 τοί, σεάαεθς 
ΒΔΥ5: [6 ρῥαγι{ἰνε σεημῖνεβ 5 γε ρΊ οι 

(ἢ ἴοτος οὗ ἴῃε ῃεραϊίοη. ταυρηδὸν ὑπο- 
βλέψας ἀεβοῦθε5 ἴῃς ἢχεά ρῥἱοσοίησ ρᾶΖε 

Ὠδθιίυαὶ το Θοκτγαῖες, οὖ 86». Εοχ ἴῃ 6 

56 οὗ πρὸς Θ14}] δῦ σοτηρᾶγεβ ϑγχι2οςἐ- 
τῆι 1748, 1768. ΤὮς τηδηβ τηδίίεγςοῦ- 

ἴαςϊ ΤΕΡΙΥ δῃᾶὰ μἷ5. σοηάμπος ἱμγουρῃουΐ 
βεῖγα ἴο μεϊσῃίεη ἴΠ6 ραίδοβ: ἢδ ἄοθϑβ ποῖ 
Τλθ δ ἴο Ὀ6 υηΐξα] σ᾽, Ὀυΐ (41}}}} ὙΠ} 8 
ΒΓ ἢ βοθῆθβθ ἢδᾶ5 ῥιοάμποςά ἃ ᾿οτγίδϊῃ ῥσο- 

[οϑϑίοηδὶ ἱπάϊδγοηοα; ἢ6 βϑοὴβ ποῖ ἴο 

δανα θδθῃ ῬΘΥΒΟΊΔ]Υ ἰηἤπεποοά ὈΥ ΘΟ κγδ- 
[65 πκὸ ἴῃς βεγνδηΐ οὗ {Ππ εἰενβῃ. 

19. ἐπισχόμενος] “Ρυϊῃηρ 1 ἴο 8 
11|ρ5΄. ΤΒε δοῖίνε ἐσισχεῖν ἰ5 υϑϑὰ οἵ ρὶν- 
ἰῃσ ἃ ἀταυρ ἰο δηοίδοῦι 
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καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ 
δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ 

, ᾿ 9 Α΄'ἴἷ 9 ΝΣ» ’ ’ Ρ 2 , γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος 
ν »"» α. 2 ᾿ς . Ά Ν. “΄ ἢ 3 δ Ν ᾿ [φὶ » απέκλαιον ἐμαυτόν' οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, 
Ὁ Ὁ οἷου ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος 5 

2 ΡΜ: ν 3 ’ 9. Φ ,ὕ 4 ’ ’ 3 ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρνα, ἐξανέστη. ᾿Απολ- 
λόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ 

» δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὄντινα 
οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖνος 
δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι, ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου 
ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ 

Ἁ 9 “ 4 3 9 ἢ ᾿Ὶ [ω͵ 9 4 νῪ ’; φ 

Ἑ γαᾶρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτῶν. αλλ, ἡσυχίαν τε ἄγετε 

καὶ καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχο- 
Ν ἢ 6 ᾽ 4 ’ φ 4 δ 

μεν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ βαρύνεσθαι ἔφη τὰ 
σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα 
4 ,,: 3 “-“οὋ Ι[φ « ν᾽ Ἁ “ Ἁ Ἅ ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον διαλιπὼν χρόνον 
ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ 

᾿ ἐδ 2.» 52 θά , ἐ δ᾽ 9». νη, δ ᾿ Ν 9 τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο᾽ ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις 
118 τῶς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι Ψψύχοιτό τε ᾿ 

καὶ πηγνῦτο, καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ 
’ ’ ,.. ἡ , πὶ, Ψ 4 ’ .ν. κι 4 

καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν 

5 υϑοὰ ἃ5 Ὦεζθ. Τδα οἷά εὐϊίοη5 δαὰ 
κατέκλαυσε: ϑίεΡὨδΠπυ5 σοη͵δοϊυτεαά κατέ- 
κλασε, ΜΝ Ὠϊοἢ νγὰ5 δογιναγάβ ἀϊδοονεσοά 

ἴῃ σουίαϊ ἢ π155. 

12. ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευ- 

1. κατέχειν] “νγε ψοῖε αὖθ ἰο τα- 
ταὶη τοι ἰεατο΄, ΤῊΪΝ ὑϑᾶσο οὗ κατέ- 

χεὶρ 5 τᾶτε : οἷ. ϑορῇ, Οδ}2. 77. γ81 

κἀγὼ βαρυνθεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν μόλις 
κατέσχον. Βεῖονν νὰ Βαᾶνα ἰἢ6 σοῃ)πΊΟΏ 

56, κατέχειν τὼ δάκρνα. 

2. ἄλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ] “Ὀυϊ 
ἴῃ 5ρ᾽ΐε οὗ σαυϑεὶ ΓἸΩΥ ἰεαῖα Ὀαρδη ἴἰο ον 

ἴῃ ἰοσγθηϊϑ᾽, ΟΟΡΕ. 
ἡ. καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμε- 

νος} “ἰδεὰ ἀρονε 411 Ὀιιγοίίησ ἰηΐο Ἰουά 
5005, ὉΥ δὶ5 ψεδριησ δηὰ ᾿ατηθηςίηρσ 6 

αἰίογῖγ Ὀσγοῖκα ἄοννῃ Ἔνοτυ ομς οὗ [Π6 σοτη- 
ῬΔΏΥ, 5ᾶνα ϑοϊγαϊθβ ᾿ϊτηβε] ᾽, Ηγβοδὶρσ 

ννου]Ἱὰ ομϊὶ κλαίων καὶ ἀγανακτῶν, Θ΄. ΔΖ 

Ὀχαςκοίβ κλαίων καί: ὃυΐ ᾿δῇ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 

τεδὰ (μ6 βεηΐθηςβ ψἹπουὶ (6! Ὡς [Παΐ [15 

ΤὨγτθ τι 15 ΠΟΡΘ Θσϑἷνγ στυϊηθὰ ΌΥ ΕἸΠῈ οὗ 
(ἢ65868 ποθ ά 695 δηά τη ἰϑο ϊνοῦβ οὐ βϑίοῃϑβ ὃ 

ὙΠ κατέκλασε Ἡοἰπάοτί σορᾶτεβ ἴῃ 6 
Ἡοιποτῖς κατεκλάσθη φίλον ἦτορ: δῃὰ 

δία ΠΡ αῦτα ᾳυοίαβ ἔννο ραϑβᾶρεϑοῦ Ρ] αἰτοῦ, 
Φυγέξίες 3), Φενισείδ. 212, νΏοτα ἴῃς ψοτὰ 

τὰν] Αοοοτάϊηρ ἴο ΟἸγιμρίοάοτοβ ἰἰ νγαβ 
ἃ Ργιβαροσζθϑη Ῥσεοθρί. 

18. οὕτω γὰρ ἐκέλενεν] ἱ.6. ὕστιον 
κατακλιθῆναι. 

16. οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον] Θ΄οἤδηΣ 
Ὀγὰοκείβ 8686 ψογάβ, δυῖ 1 [μἰηῖκς ἴδεν 

ἃτε ᾿υ5Ὲ} 7 ἀείεπάεά δηὰ τείαϊηθὰ ὉΥ 
Ἡεϊηάοτῇ. 

20. πηγνῦτο οσοῃίταςίοα ἴτοηιϊ πηγνύοι- 

το, οἵ. 77 Β. 

καὶ αὐτὸς ἥπτετο] ϑοκτγαῖεβ Ὠϊταβαὶ 
ἀϊά ἴῃς βαπὶῈ ἂἃ5 ἴδε τῇδη. ΤῊΪΐ5 βεθτηβ 
ἴο Ῥα τηοητἰοηξά 5:10] 85 δυϊάξησα οὗ ἢΪβ5 

Ρετίδοϊ οδἰτηηθβ5. Εὐυβίθυ ὑτόροβαβ αὖθις, 
βιρροβίηρ ἰμδαὶ ἴῃς 5υυγεοῖ οἵ ἥπτετο 15 
ὁ δοὺς τὸ φαρμακον, δῃιὰ ϑοῦδη2Ζ τεδάϑβ 
αὖ, Ῥτοδυτη Δ Ὁ οὨ (δε β8π|6 δΥΡοιδεβίϑβ. 

Ναείιμοσ αἰταγαίίοη 15 ἴο Ὀ6 οοιμῃπιεηάςά. 
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τὰ περὶ τὸ ἦτρον. ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψάμενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, 
εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ̓ Ασκληπιῷ 
ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα' ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ 
ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Ἰρίτων᾽ ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τε ἄλλο λέγεις. ταῦτα 

ς ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτει ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν 
ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα 
ἔστησεν ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. 

ΠΧΥῚῚ. Ἥδε ἡ τελευτή, ὦ ᾿Ἐ Ἰχέκρατες, τοῦ ἑταίρου ἡμῖν ἐγέ- 
νετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν ἐπειράθημεν ἀρίστου 

4. τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκ- 
τρνόνα] [Ι{ τηῖρῃϊ μανς Ὀδεη ξυρροβοά 
ἴῃδἱ [ἢ ςοῃοορίίοη οὗ 116 45 ἃ “δι{} ἔδνοτ᾽ 
ὙΓΆ5 [ἈΠῚ1Π14Υ ΘΩΟΙΡὮ ἰο 5ρᾶσε 8 811 (6 

ὈὨΠΡΙΟΒίΔΌΪα ἱπροηπα (μαῖ ἢδ5 ὈδΘῺ εχ- 

᾿Ῥοηάοά ου [(ἢ]5 ραϑβᾶρεθε. Τῆς 1δϑὶ νογάςβ 
οὗ ϑοϊκγαίες δζὲ ἴῃ ρεσίεοϊ αυτή οηΥ Ὑἱ ἢ 

πε ψὨοἷα ἴδηοσ οὗ Ηἷ5 ἰοσεροίηρ ἀϊδοουζβα. 
Ἧ! δ βου] 5 οἡυ {π6 ροΐῃϊ οἵ Ὀεΐηρ ΠὈογαϊοὰ 

ἔτοτῃ ἰῃς Ὀοάγ δηά 1] ἰἰ5 αἰἰδηάδηιϊ ἱπβγη)ὶ- 
[[ε5 ἃπὰ Ὑ111 ῥτθϑο ΠΥ Ὀς τεβίογεα ἰο ἢοσ 
Ὁγΐαια] ρυγ Υ δηᾶ ἤθ 4} 1}. (οεροσοϑαΐῖ οχ- 

ἰξίθηςβ 5 ἰῃ ἔδοί ἃ του σαπάϊοη οὗ [86 
800], ἔογυ ψῇϊςἢ ἀδαῖῃ 5 [ἢ6 τειν; 
ν᾽ εγείοσε ϑοϊκγαίθβ νον (ο Αϑκίερίος [ἢ 6 

δϑουίῆς ΟὐβίοτηδΥΥ ΟἹ ΓΕΟΟΥΘΓΥ͂ [το 5[6]κ- 
ἦδ55. Ρτγοΐῖ,. ἀδάάεβ δρεν αυοίε5. 77277210)2 
οΓ Α4λθης Ψ 1 ΓὙΑΥ ἸοῺρ᾽ 510 |κηε6585 οὗ Ὦθδ ἢ 

δῃᾶὰ ᾿ἰνίηρ πον Ῥερίης ἴἰο τηϑηά᾽, 850 
ΟἸγπιρίοάοτος : ἵνα τὰ νενοσηκότα τῆς 

ψυχῆς ἐν τῇ γενέσει ταῦτα ἐξιάσηται : Ἦξ 

ϑρδδῖκβ ἴοο οὗ Δῃ οὔδοῖὶα ψῇῃϊοἢ ἀδοΐατεϑβ τὰς 
ψυχὰς ἀναγομένας τὸν παιᾶνα ᾷδειν. 

6. ἐκινήθη: “ἢ 5ιἰτγεὰ᾿ : ῥσοθδ 
ΒΟΙῺ6 5' 1 ϊ 5ραϑῃὶ οὐ 5ῃιιάά ον αἵ (ἢ τηο- 

τηδηΐ οὗ ἀϊββοϊαϊίΐἼοη. ἐκινήθη ἰ5 ἴλτ ἴοο 

τ 4 νογὰ ἴο 5ἰρῃῖν σοην 50 η5, ἃ5 

δοιη οι] δυο ἴἴ. 
8. ἥδε ἡ τελευτή] ΤῊς ἰαϑὶ ἰἤτεα 

πε οὗ (6 ἀϊαίοριιε ᾶνε θθθη νδυ οὐ 5} 
α55411.64 ὉΥ ἀϊβεσεης οὔτ οἡ αἶΐνοις 
στουμᾶβ. Εἰἶτεὶ ΝΥ γιθηρδοι, οβεηάοά 
ὉΥ τότε, Ῥύοροβεβ τῶν πώποτε. Ἡεϊπάοχέ 
νου μαννα πάντων, τότε ὡς ἐπειράθημεν. 

ΘΟθΔῺΖ Ὀγαοῖεὶβ ἄλλως, ΗΠ ΥΒΟΝρ 15 δ0- 

το καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου. 

{π4}}γ Ῥσεραγαά ἰο σᾷησεῖ 811 δἴϊεσ ἐγένετο. 

1 Ῥοΐενε (παὶ νον ψοτζὰ βἰδηάβ ἜΧϑοίΥ 

85 ΡΙδίο ψτοίε ἴἴ, δηᾷ {πὶ ποῖ οὴς οου]ά 

Ῥε αἰϊετεά οσ ουχἱεἰεα νυΣϊπουΐ τηαττῖπρ ἢ ας 
584 τηυδὶς οὗ [ἢ]5 50] εῖῃ οἷἶοβε. ΝΥγίϊθη- 
ῬδΟ βιρροτχίς μὶβ τῶν πώποτε ἴτοτῃι Ρ]ὰ- 
ἴδυοῦ, αὶ [με Ρ]αϊοηϊς ραβϑᾶροϑβ 6 αυοΐε5 

μᾶανα γενομένων, ἀφικομένων ἃς, ὙὮΙΟΝ 

ΤΩΔΪκ65. 411} ἴῃς ἀϊβδγεηςθ. Μοσθονοσ ἢς 
ἰηἰχοάυποεβ. ἃ ἴοῃς οὗ ραῃερυσίο, ψ ΠΟΙ, 
[Βουρἢ ποῖ ρεσθᾶρβ ἐχαρρεγαίεα, 5 φυϊία 
ἀϊδοοτάδης ἢ τς βυθάμπεα 51 ΠΡ] ΟΣ Υ 
Μ᾽ ΔΙΟΪ 15 τὴ ςὨϊοῖ οἤδττη οὗ 115 τοηᾶοσ- 

ἴα] βοθῆβ, δῃᾶ ψῖὰ μ6 κι ἀἰου 5 ]γ τηοάοβὶ 

ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἂν : [5 ἣλ5 Ὀδοη ταργατϊοά 
ὉΥ Ῥχοῦ. σεςε8. τών τότε, 5 δ: δυστα 
5875, “5οἰδιηηΐβ εδὶ ἰογιιϊα ἴῃ οἰ ϑιηοα 
Ῥγδϑοοι δ᾽, πιϑδηϊῃν " οὗ 811] ῃἷβ σοῃίεηρο- 

ΓΑΙΪεβ᾽ ; δπά ἴῸΥ ἴδε σεΐθσοηςα οὗ τότε ἴο 

ἃ ταοσδηὶ ρεγίοα ἢ6 οἱΐθβ δυδέζέσεες 263 Ἑ. 
Βαυΐ ΡῬγΟΌΔΟΪΥ, 85 Οτοίς βυρρεβίβ, ΡΙαίο 

υϑεὰ τῆς σνοσά γί θοῦ ἔτοσῃ ἢ15 οσῃ ροξηΐ 
οὗ νίενν αἱ (δε της ἢ6 σψτοῖς ἰπ8} ἴγοηι 
ἴδαι οὗ [86 ΞῃρροΞβεά βρεαίεσ ἄλλως Πᾶς 
τείθσθῃσς ποῖ ἴἰο τῶν τότε, ἃς Ηεϊμάοτῇ 
(μη κ5, θαΐ ἴο ἀρίστου : " ἷῃ οἵδετ τεβρϑοῖβ᾽ 

15 Ὀσδοιῖοδ!}γ δαυΐϊνα]επί ἴο “Ἰπογεονογ᾽, οὕ 
ἐῬεβίδϑ᾽: {ποτα ὶν 5βεσνοβ ἰοσηδτκ (ἢ ἰΓΔ- 

διτἰοη τοι ἴδ 6 νδρίιοῦ ἰο [86 τηοσα ἀθἤηϊία 
ΕΧΡΎββι 5 οὗ ργδῖδε. Ῥσχεβεγνίηρ [Π6 56 }- 

ἴδῃοα ἰηίϊδοί 1 βῃουϊά ἰτδῃβὶαΐθ : "βῦςοῃ 

ψ5 ἴῃς οηᾶ, Ο Ἐοδοκχαΐοβ, οὗ οὔζ σοιη- 

Ῥϑηίϊου--- ἃ Π18Δ}, 85 ΜὙὸὲ 5ῃου]α 540, διοηρ᾽ 

411 (Βδὴ ᾿ἰνίηρσ ποιὰ γγὰ κῆπον ἴἢς ΠΟὈΪΕϑῖ, 

ΑΥ͂ πὰ (ἢε νυ ὶϑεϑί δηᾷ τηοϑβί 7ι51᾽. 



ἐν ΘΑΝ πιλρα ον. δ, ᾧ ἥ.-- ϑγυυνν άρίννα, 1. ἱκὰ σιν 5 με δ' ν 

ΑΝ πζηνο : | 
εἰ ΡΘΕΤΕ ΣΕ ; ϑίωεινλρᾺννν ᾿ ͵ 

ΟΕ ΕΙ Δγιφ“ὐζο κων. -Ὅχο ΤΡ ἐα εγαν ῃ.-, 

ὅμω. 2. ζ᾽ παι 

ἡ: ΑἹ ΓΕ αι αν ͵ γῶν, ΣΕ ΛΤΝ ὺ Ρ 

Οὐ). τ πει πα, ἐμ ὐμυαν, ἣ Ἐν μὰ ῥ 

Οὐει ιν 
᾽ 

Ἐ ΣΥΝ
 ΝΝ “1. φω ἐυίε ΣΦ, {ἐς 

ΝνΩ τῳ 

ἽΝ ὌαΡΕ ΝΌΙΧ 1. 

δημοτικὴ καὶ πολιτικὴ ἀρετή. 

Το ἴδε βἰυάεηις οἵ ΡΙ]δίο᾽β εἴϊοβ 16 15 Οὔ ΟΌΒΙΥῪ πηρογίδης ἴο ἀεῖει- 
ΤΑΪΏΘ ἜΧΔΟΙΪΥ Μηαΐ 15 ἴὸ Ὀ6 πηδετβίοοά ὈΥ [ἢ6 ῬΟρΡυΪαγ, 85 οοηίγαβίθα 
ψ ἢ τὰς ΡὨΠΟΒΟΡὮς, ἀρετή, απ 5μου]ἃ [Πογὰ ὑσονα ἴο 6 πῖοσα ἴδῃ Ομ Ὲ 
νΑΠ οὗ [Π6 ἔοιτηθσ, ἴο ἀἰβεπριυ ἢ Ὀεΐσαθη με. ὙΠ ἃ νον ἴο 
{Π|5, 1 Ῥσόροβα ἴο δχδιηϊηθ ὈΣΘΗν Ῥ]δίο᾽β ὑγποὶραὶ] βίδιθιηθηῖβ οἡ [86 
ΒΡ] 6οῖ, Βεβιἄδα 16 ρδββᾶρεβ 1ἢ ἴπ6 Φάασεάο, 68 Ὁ [0]]. δηά 82 Α, ἴῃς 
ΓΟ] ον ηρ οχιδοῖβ 566πηὶ ἴο τὴ6 ἴο οοπίδίῃ ἃ οοιῃρίεῖα οχροβίοη οὗ 

ῬΙαἴο᾿β Υἱθῦν5. 

.. αἀεῤυδί[ς 554 σ. ἄρ᾽ οὖν οὐ τούτῳ δῆλον, ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις ξυμβο- 
λαίοις ὁ τοιοῦτος, ἐν οἷς εὐδοκιμεῖ δοκῶν δίκαιος εἶναι, ἐπιεικεῖ τινὶ ἑαυτοῦ βίᾳ 

κατέχει ἄλλας κακὰς ἐπιθυμίας, οὐ πείθων ὅτι οὐκ ἄμεινον, οὐδ᾽ ἡμερῶν λόγῳ, 

ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ καὶ φόβῳ, περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέμων ; Καὶ πάνν γ᾽, ἔφη. 
Καὶ νὴ Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, τοῖς πολλοῖς γε αὐτῶν εὑρήσεις, ὅταν δέῃ 
τἀλλότρια ἀναλίσκειν, τὰς τοῦ κηφῆνος ξυγγενεῖς ἐνούσας ἐπιθυμίας. Καὶ 
μάλα, ἢ δ᾽ ὅς, σφόδρα. Οὐκ ἄρ᾽ ἄν εἴη ἀστασίαστος ὃ τοιοῦτος ἐν ἑαυτῷ, οὐδὲ 

"εἷς, ἀλλὰ διπλοῦς τις, ἐπιθυμίας δὲ ἐπιθυμιῶν ὡς τὸ πολὺ κρατούσας ἂν 
ἔχοι βελτίους χειρόνων. Ἔστιν οὕτως. Διὰ ταῦτα δή, οἶμαι, εὐσχημονέσ- 
τερος ἂν πολλῶν ὁ τοιοῦτος εἴη" ὁμονοητικῆς δὲ καὶ ἡρμοσμένης τῆς ψυχῆς 
ἀληθὴς ἀρετὴ πόρρω ποι ἐκφεύγοι ἂν αὐτόν. 

᾿. ἀεῤμδϊε 5ο6 Α. οἶμαι γοῦν, εἶπον, δίκαιά τε καὶ καλὰ ἀγνοούμενα, 
ὅπῃ ποτὲ ἀγαθά ἐστιν, οὐ πολλοῦ τινὸς ἄξιον φύλακα κεκτῆσθαι ἂν ἑαυτῶν 
τὸν τοῦτο ἀγνοοῦντα" μαντεύομαι δὲ μηδένα αὐτὰ πρότερον γνώσεσθαι ἱκανῶς. 

πι. Δ εῤΨδίίε φοο Ὁ. ἂν οὖν τις, εἶπον, αὐτῷ [56. τῷ φιλοσόφῳ] 

ἀνάγκη γένηται ἃ ἐκεῖ ὁρᾷ μελετῆσαι εἷς ἀνθρώπων ἤθη καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ 
τιθέναι καὶ μὴ μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἦρα κακὸν δημιουργὸν αὐτὸν͵ οἴει 
γενήσεσθαι σωφροσύνης τε καὶ δικαιοσύνης καὶ συμπάσης τῆς δημοτικῆς 

ἀρετῆς; Ἥκιστά γε, ἦ δ᾽ ὅς. κοι Α. ἔπειτα, οἶμαι, ἀπεργαζόμενοι πυκνὰ 
ἂν ἑκατέρωσ᾽ ἀποβλέποιεν πρός τε τὸ φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ 
"πάντα τὰ τοιαῦτα καὶ πρὸς ἐκεῖνο αὖ, ὃ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐμποιοῖεν, ξυμ- 
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’ ᾿ ’ [.] ὃ ’ Α, Ὁ ὃ ’ λ 4. ὃ 4 4 

μιγνύντες τε καὶ κεραννῖντες ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων τὸ ανὸδρείκελον, ὃ δὴ καὶ 

Ὅμηρος ἐκάλεσεν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐγγιγνόμενον θεοειδές τε καὶ θεοείκελον. 

ἷν. Ζαιτυς το α, ΚΛ. Σωφροσύνην μοι δοκεῖ φράζειν, ὦ Μέγιλλε, 
δεῖν εἶναι τὴν ξυνεπομένην ὁ ξένος" ἦ γάρ; ΑΘ. Τὴν δημώδη γε, ὦ Κλεινία, 

καὶ οὐχ ἦν τις σεμνύνων ἂν λέγοι, ἀλλ᾽ ὅπερ εὐθὺς παισὶ καὶ θηρίοις, τοῖς μὲν 
ἀκρατῶς ἔχειν πρὸς τὰς ἡδονάς, ξύμφυτον ἐπανθεῖ, τοῖς δὲ ἐγκρατῶς" ὃ καὶ 

μονούμενον ἔφαμεν τῶν πολλῶν ἀγαθῶν οὐκ ἄξιον εἶναι λόγον. 
9 ἂιλ «ἡ ε ΄- 4 ΄ , ’ ΄΄ φ ’ 

ν. ἡωιο 99 Ἑ. εἰ δὲ νῦν ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐζητή- 
᾿ ΜΝ Υ 3 

σαμέν τε καὶ ἐλέγομεν, ἀρετὴ ἂν εἴη οὔτε φύσει οὔτε διδακτόν, ἀλλὰ θείᾳ 
μοίρᾳ παραγιγνομένη ἄνευ νοῦ, οἷς ἂν παραγίγνηται, εἰ μή τις εἴη τοιοῦτος τῶν 

“- φΦ δι φ .ἮΝ ζω , 9 ον Α 3 
πολιτικῶν ἀνδρῶν, οἷος καὶ ἄλλον ποιῆσαι πολιτικόν, εἰ δὲ εἴη, σχεδὸν ἄν τι 
οὗτος λέγοιτο τοιοῦτος ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἔφη Ὅμηρος ἐν τοῖς τεθνεῶσι 
Τειρεσίαν εἶναι, λέγων περὶ αὐτοῦ ὅτι οἷος πέπννται τῶν ἐν Αἴδον, αἱ δὲ 

« ΠῚ Γ ν 3Δλ δι .Ὁ Ά ᾿ 3 , Ἅ 
σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταὐτὸν ἂν καὶ εὐθὺς τοιοῦτος, ὥσπερ παρὰ σκιὰς ἀληθὲς ἂν 
πρᾶγμα, εἴη πρὸς ἀρετήν. 

. ᾽ 4 Ν Φ », 9 ζω [4 , 

ν]. Ζαῖυς 642 Ο. μόνοι γὰρ ἄνευ ανάγκης αὐτοφνῶς θείᾳ μοίρᾳ 
ζω] ζω 2 

ἀληθῶς καὶ οὔ τι πλαστῶς εἰσὶν ἀγαθοί. 

νἱ. αΑἀεῤμδίειο οσ. εἶναι δὲ αὐτὸν ϑς. τὸν τὴν μεγίστην τυραννίδα 
ἑλόμενον] τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκόντων, ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ 
βίῳ βεβιωκότα, ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς μετειληφότα. ὡς δὲ καὶ εἰπεῖν, 
οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις ἁλισκομένους τοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἥκοντας, ἅτε πόνων ἀγυμνάστους. 

ν}}}. Αἰ εῤμόἼα οι Ἑ. τῶν παραλειπομένων καὶ μὴ καλῶς δημιουργη- 
θέντων ἢ μὴ καλῶς φύντων ὀξύτατ᾽ ἂν αἰσθάνοιτο ὁ ἐκεῖ τραφεὶς ὡς ἔδει, καὶ 
ὀρθῶς δὴ χαίρων καὶ δυσχεραίνων' τὰ μὲν καλὰ ἐπαινοῖ καὶ καταδεχόμενος εἰς 
τὴν ψυχὴν τρέφοιτ᾽ ἂν ἀπ’ αὐτῶν καὶ γίγνοιτο καλός τε κἀγαθός, τὰ δ᾽ αἰσχρὰ 
ψέγοι τ᾽ ἂν ὀρθῶς καὶ μισοῖ ἔτι νέος ὦν, πρὶν λόγον δυνατὸς εἶναι λαβεῖν, 
ἐλθόντος δὲ τοῦ λόγον ἀσπάζοιτ᾽ ἂν αὐτὸν γνωρίζων δι᾿ ὁμοιότητα μάλιστα ὁ 
οὕτω τραφείς. 

ΟἿΟΣ ρδβϑαρδβ ταϊρῃϊ 6 αυοϊεδα τόσα οὐ 1655 θδδγηρ οἡ [6 50] 6εῖ, 
6.5. Κεῤμδί[ς 409 Α, 430 Β, “Ῥήασεάγως 256 Ἐ, ἢῬγοϊαρυγας 355 ΤΟ [0]]., 
Ὀυΐϊ ΠΟΏΘ, 50 δ 85 1 8} ΑύΑσθ, ΠΟ ΤΟΥ ΔῊ δα ομδὶ Πρς ὑροι 
ἶϊ, 

Ιη ἰδε εχίσαοϊ ἔἢγϑῖ αυοϊεἃ τὰ ἤᾶνο, 1ἰ 15 οἷδασ, Ῥγεοιβεῖν [6 58Πὶ6 
σοῃοεθρίοῃ οὗ ἴδ νυϊρᾶσ βοτὲ οὗ υἱγίιι 6 δ5 ἴῃ Φλσείο 68 ἢ. Ῥ]αΐο [85 
ὈδΘῺ ἀδβοηθίηρ, ἰῃ οἠς οὗ ἴῃ6 τηοβί βοδίῃίηρ, ραβϑᾶρθθ 6 δνοσ ρϑηῃηςεά, 
[86 ομαγδοίοσ οὗ [με ὀλιγαρχικὸς ἀνήρ. ϑοἢ ἃ τηδῃ 56ῖ5 ἰὕστα ἀθονα 8]] 

ταΐηρϑ, ἢ6 5οσᾶρεβ δηὰ ποατάβ δηὰ ἀθηΐεβ Ἀἰπλβο!, δαθάἀυϊηρ 811 οἴμοσ ἃρ- 

ΣΤ ἤδνα (Ο]] ον ἴδς ἰοχίὶ οὗ (δὲ Ζιϊτὶς ἢ οἀϊίοτς. 



ΑΡΡΕΜΦΙΧ ἢ :8ὲ 

Ρεείες Ὀδπδαῖῃ τπε ἡχαβίει- ραββίοῃ οὗ διηαβϑίηρ ψνοα!ἢ, Απά βἰποα βοὴ 
ΒΔ Ὀ115 τοηά ἴῃ [π6 τηδίη ἴο ουπνδια ογάθι! 655 οὗ οοηάδιοί, ἢ6 δοαυι γαϑ8 

[Π6 τορυϊδθοη οὗ Ὀεΐηρ ἃ οσίῃυ σοϑρθοΐδ!]6 τῆδη. Ὑεὶ ἢς 15 Ε]1εὰ ἢ 
8. 5 χᾶττα οὗ “ἄτοῃβ Ἰι515᾽, ψ ΠΟΙ ἀγα σοτη ΟΠ] μοϊὰ ἀονῃ ὉΥ ἴῃς βίτοης 

Πδῃᾷ οἵ ἄνδγίςβ, Ὀυΐ ἀῖὰ βυβεσεά ἰο τοί ἀποῃθοκοϑά, 1 (5 ταν Ὀ6 ἀοηθ 

81 ΔΆΟΓΠΕΙ 5 Ἔχροῆβθθ. Απηά 4]1 {π|5 Ὠάρρθηβ Ὀδοδυδα ἢ6 ἢδᾶ5 Ρδ]ά πὸ 

Ὠδοα ἴο ἢϊς δἀμποδίίοη. Ηδτα τα μαναὰ ἃ ροιΐθοϊ ῥἱοίασα οὗ ἃ τηδη δὲ 
ἀκολασίαν σεσωφρονισμένος: ἴῃ (ῃαὶ Ὧ6 σοῃίΓος ᾿ὶς 56 5.4] δρρείτεβ ἢ6 

15 50 ἔδυ σώφρων, Ὀυϊ ἢδ σοπίτο]β ἰἤθπὶ ΟἿΪΥ Ὀδοδιθ6 ἢ6 15 ἀκόλαστος 1Π 
[πη6 1πδυϊρεηοα οὗ πῃδουηαεαά ἀναγ. [ἢ 11 δραίῃ Ῥ]δίο 1ῃ515ῖβ. ΠΡΟΣ 
[86 Ῥοϊηξ ψὮΙΟΝ 15 50 Β.ΓΟΠΡΙΥ ΘΠ ρ ἢ Δϑ5θα ἰὼ ἴ[π6 λαφάο; ἴῃαῖ Ὧ0 τεαὶ 
Κηον]εάρε οὗ [δίηρε [58 ἀηα θαυ 11} σδῃ οχίσὲ ὨΙΟἢ 15 ποί θαβθα οἡ 
Κηον]εάρε οἵ [6 ροοά. ε 566 126 ἴῃ ἴἤοθε ῥαβϑϑᾶροα (ἢαὶ (ἢ6 δημο- 

τικὴ ἀρετὴ 15 ἃ ΤοΙΆ ΠΥ ἑοτη δα Ὀγ (ἢ6 τηδ85 οὗ πηδηκίηα ἔον [ποιηβοῖνος 
ΟἹ 5 ΕἸγ ὉΠ] 1 ΑτΔ ἢ ὈΓΠΓΙΡ]65, ὈΥ Ὀαϊδηοίηρ ραΐης δηᾶ ρῥίθαβυγοβ, δηὰ 
ψπουΐ Κηον]εάρε οὗ [6 ροοά, γε οὔβεινα δἷβο παΐ ἔοσγ [15 Ρὶδίο 
Ἦδϑ5 ποίδιηρ Ὀαϊ βοοτῃ δηά βδτοδβηλ: ἢ ψου]Ἱὰ ποῖ ἱπάθεα ἄδην [πδΐ ἃ 
ἐοιῃρογᾶηος ὙΠΟ ἰ5 (Π6 οθεοὶ οὗὨ ἱπϊθιαροίδηος 15 θεοῦ [ΠΔῃ ΠΟ ἴδηι: 
Ῥοίδῃοθ δὲ 411; θαϊ 1 15 δὲ Ῥεϑὶ ἃ θᾶ86 δηὰ ϑβοζάϊὰ οουῃίόγίεις οὗ ἐπὶ6 
νσία6. 

Βυΐ 1 1 γα ἢανα αυϊία ἃ ἀϊθεσγεης ριοῖυσο. Ηδτα τ 566 ἴῃς Ρἢϊ- 
Ἰοβόρῇοσ ὨΣΠΊ56Ιξ, ἃ5 Ῥσορῃοῖ δηα ἰεδοῆεῖ, οσθδίϊηρ (ἢ δημοτικὴ ἀρετὴ ἴῃ 
(Π6 5015 οὗ δ᾽5 [6 ]ον τθη, ὈΥ τπιου]άϊηρ [Π6ῖγ ομαγδοίθυβ δίζεσ [Π6 ᾿τηδρα 
οἵ [Πδἱ ᾿πδίϊοα δηά Ὀεαιίγ ἡ μετεοΐῖ ἢ6 Ῥεῃοἱ 5 (Π6 εἴθσηδὶ Ι4θας. Α5 (ἢ6 
Ῥδιηίετβ ρἴδημοα ρ85565 ἴο δηά τὸ ὈῬεῖνψεθη ἢ15 τε] δηᾶ ἢ σδῆνδ5, 50 

5 [ὴ6 ραΖα οὗ (ἢ6 ΡΒΙΠΟΞΟΡὮΕΣ τὐτηδα πον ἴο δὶς 464] δτοῃείγρθ, ποῦν ἴο 

ἴμε δυμηδῃ ἰτηαρα οὗ [ῃ6 ἀϊνίης [πᾶΐ δ 15 ἐδϑῃιοηῖηρ. Νον 1ἰ 15 δυϊἀθηςξ 
ἴῃδι [815 νἱγία 6 σδἢ ὯΟῸ ΙΟΏΡΟΥ Ὀ6 ἃ σοη ΘΠ ΡΕΌ]6 τὨϊηρ, δίησα ἰζ 15 νοσἢ 
[Π)6 ΡΒΠΟΘΟΡ ΘΙ 5 16 ἴο ρϑι156 ἴῃ ἢ]5 βίυθαν οὗ (ἢ6 {τυϊῃ, ἰΠας Ὧ6 τΏΔΥῪ 
τωρ δηξ 1 1η τἴὴ6 μοατίς οὔ τηθη: ἰἰ 15 ἰηἀοοά τῃ6 Βιρμοβδὶ (πὲ [ῃ6 ρτραὶ 
τη 55 οὗ τη δ Κη σὴ ΒΟΡΘ ἴο δἰίδίη, ὙΠΟ ᾿ἰνα δηᾶ ἀἷ6 ἰῇ [ῃς ἀδυκηθ55 
οὕ [6 οανθ. Αρϑϊῃ 1015 15 Ὧ0 ἰοῆρεῦ δὴ εἴμιςδὶ οοάθ ψὨΟἢ [6 σηυ]- 
τυ δ ἔταπηα ἔοσ [ϑιηβεῖνοβ; τ 15 οὔθ ψὨοἢ [6 ῬὨΙΠΟΘΟΡΏΘΙ ἔγαμηθϑ ἔοὸσ 

16 πὶ: ΠΟΥ ἄοαϑ δ6 σοηδίτιςίς ἰ Οἡ ΔΩΥ υἱΠτᾶτίδ Ὀᾶ515, ας ουὖξ οὗ ἢΪ5 
Κηον]εάρε οὗ 1464] τὰ, Ὑεῖ 85 μεϊὰ Ὀγ ἤθη 1 15 5111} ὉΠ] 14 τδη, ἔοσ 
[πε Ὺ δοοδρῖ 1 οὐ τ ατῖδῃ ρτουηᾶϑ: ΤΠΘῪ τεοεῖνα 1, ἢοῖ Ὀδοδι56 {ΠΥ 
ΚΟΥ ΨὮΥ [ἰ 15 ροοά, ἔογ {ΠῸ Υ ἃγα ψιθοιξ Καον]εάρε οὗ [Π6 ροοά, Ραξ 
Ὀδοδῖιβα [ἢ 6 ῬὨΠΟΘΟΡΏΘΙ σοηνίησαο5 [πε πὰ ἰδὲ 11 15 ἔοσ [6 δανδῃίαρα ἴο 
ἄο 50; [μὲ ὈΥ βυ θη πηρ το 115 τε  ΠΟΙΙΟΠ 5 ΤΠῸῪ νοὶ ρτθαΐ αν}]5. Αϑ 
{Π6γ Βοϊὰ 1 ἰμογϑίοσο, 1 15 αὐ Πτατῖδη ; 85 ἣ6 οοησεῖναβ 1ἴ, ηοῖ 50: ἰμ9 

ΠΟΥ δῖ 5111, (που ρὰ ἰπ 4 λυ τῆοσα τεβηδα δ6η86, δι᾽ ἀκολασίαν σεσωφρο- 
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γισμένοι. Ῥ͵λῖο δΔοκπονπϊερες ἴπδὲ [86 ΤΠ ΓΑΙ οὗ ἴθ6 τυ ἰυὰς τριϑῖ 
6 υΠΠ|λπδῃ, βίποθ πος ΟἴΒΕΓ 15 δἰίδί δῦ] βᾶνα ὈΥ 16 ΒΙρἢϊγ τταϊηθά 
ΤροΔρἢγϑιοίδη,. ὙΠετζεαίοσε, ΒΟΎΟΥΟΙ ΞΌΡΟΠΟΙ ἴα τ ογα γ οὗ ἴπο5ε ὯΟ 
Οὔεγ [15 οὐδ δΥ Ὀ6 ἴο {παΐ οἵ [ἢ ΟἹ νατοδιοαὶ τρδη, ἰξ 15 βυπάετεά 

τοῦ [Πδὲ οἵ ἴῃς ῥὨΣ θοροῦ ΌΥ ἃ (Δ ποσὰ ]655 ρα ---ἶς 15 ἄνεν φρονήσεως. 
Ιη [δὲ πεχί ἴπγϑα αυοίδιίοηβ ΡΙδίο 15 βρεακίηρ οὗ δῃ ἱπηδίς υἱγῖμο, 

Ὧοϊ ΒΡΓΠΡΊΗΡ ἴτοπὶ ΤΘΆΘΟΠ ΟΥ ΔΩΥ͂ 5γβίοτη, Ὀυϊ ἔγοτῃ παῖυσαὶ ᾿ηϑίηςῖ. 
ἼΠα τηοϑβὶ Ἰηςογεϑίηρ δηᾶ ᾿προτίδηϊ οὗ ἴπ686 ράβϑᾶροβ 15 [ῃδὶ ἔγοτι ἴῃ 6 
οσιο, ποῖ ἢ 115 σοπίεχὶ ρῖνεβ ἃ ὈΓΘΓῪ [11 βἰαϊειηθηῖ οἵ Ρ]δῖο᾽ 5 

νυ. ΤὨ15 5 Πηοῖνα ΥἹΓΙΙΘ 15 ἀπ ἴο πο εἴοτί οὗ 115 ροϑϑόββϑοσ ὕυϊ ἴο 
ἴῃς ἀϊπρεπβαδίίοῃ οὗ μεᾶνεῃ ; θείᾳ μοίρᾳ' παραγιγνομένη---ἃ γῆγταθε ὙΏΙΟΣ 
15 ἜΕχρ]αἰποᾶ ἴῃ νἱ ὈΥ αὐτοφυῶς". ϑοΙὴα ΤΏ 816 50 ὨΔΡΡΙΥ ἐπάἀονεά 
Υ ἀϊνίης ἔδνουν [μαὶ τς μουξ σοπβοϊουΚ}Υ 5ισινίηρ δῆεσ ντὰς [ΠΕῪ Ἰοδὰ 
νισίιουβ ᾿ἰνε5; [ΒΕῪ ἀο τρῶς σου Κηονίηρ ἴῃς αἀϊδετεπος Ὀεϊννθθῃ 
τρῆϊ δῃὰ σσορ. Νον [ἢ]5 ἡδίυγαὶ νισῖις βθεβ δὲ ἤγϑι 5'ρῃὶ ἀπ ου 

ἴο οἰΑ 55:7 δίοηρ σι εἰΠοὶ ἔοστῃ οὗ δημοτικὴ ἀρετὴ Ὀείοτε ἀοδοτιθεά. 
Βυϊ ἃ οἷοβοσ δχαιηϊηδίίοη Μ1}} 5σῆον παῖ, ΠΟ ΝΟΥ το ἢ ποσὰ δἰϊγχαςοῖνα 

1 ΤΩΔΥῪ Ὁσ, 1 ἀο65 ποῖ ἰπ ῥτίπο ρα ἀἰθῖοεσ ἔτοσα ἴῃ 6 ἤτεῖ, Ἐροσ νὰ οὔβεσνθ 
(1) ἴδδὲ 16 νιὰς ψὨΙ ἢ ἴπε56 θεῖοι ΟἸ ον Ὀγ ἴΠ6 τηρυϊβα οὗ [μεῖς οτῃ 
Πιδαγίβ 15 [6 ΟΥΙΠΑΤΥ ὉΠ 114 δὴ νιγίας, (2) [ΠΥ τὲ }π5ῖ, τειηρεγαῖθ, ὅζο, 
ΒΙΤΏΡΙΥ Ὀεσδιι5ε [Π656 Υἱγίι 165 ΤῈ ΙΏΟΤΘ Ὡδίμθγαὶ δηα ἐπαγείοσα ποτα ΘΑΚΥ 
Δηά ρ͵δαβδηΐ (ο ἴθ ἴδῃ ἴπε6 Ορροϑβιΐε νίςθβ, ποῖ Ὀθδοδιβα ΠΟΥ σἤοοβ6 
[6 πὶ 45 Ῥείη Ὀεῖζοτς: (δεῖς νιγίπθ, ΤΠ ἢ ΔΠΔΙ γϑθί, 15 Δῃ δηλ 8]6 ἔοππη οὗ 
56 ἤβῆηθβ8. ὙπΒογοίοσε (ΠΟΥ στιϑί, ΠΑΙΘἢ δ5 1 βθδίῃβ, Ὀς οἰδϑϑοὰ ἢ οἱ 
δι᾿ ἀκολασίαν σεσωφρονισμένοι, Δῃηὰ νι [Π6 τοὶ ναι εῖγ, βίησα {ΠΕῚΓ 

Ὑἱγις 15 οὗ {ποτηβοῖνοϑ, ποῖ ἔσομαι [6 ὮΙ ΟΘΟΡὮΕΓ, 
Τῆο ψΠο]ς ἀϊδοιπδίοη ἴῃ ἴπ6 “ήσιο Ὀτηρϑ οὐ ὕπῸ Ροϊηΐ5 νΕΙῪ αἰαῖ: 

(1) ἴα ᾿ιηάδιηρηίαὶ ἀϊβδσεησοα θείνεεη ρορυϊαγ δἀπὰ ῬὨ]οβορῃὶς ἀρετὴ 

5 (ἢ6 5δ1ὴ6 45 ἰμαῖ Ὀείνοοη ἴπ|6 Ορϊηίοη δηᾶ Κηον)εᾶρε; (2) ἴπις 
ΟΡίηϊου, ὙΠοσα 1ἃ 15 Ῥγεϑθηΐῖ, ἰοδᾶς ἴῇ ἴΠ6 584π|6 ραϊῃ 85 Κηον]εάρε: 
[6 ἰδιώτης ψῆο 45 ἃ ἴτι6 οριηΐοη δρουῦυΐ ψηδϊ 15 τρῃξ Ψ1] δεῖ ἴῃ ἴῃς 
ΒΔΙῺ6 ὙΑΥ͂ 458 ἴπ6 φιλόσοφος Ὧο Κηονβ ψἰιαὶ ἰ5 τρις ὙὍΠεοτγείοσα {ῃῈ 

1.Α οδγϑῆι ἰηνεκεϊραιίοη ἰπίο ἴδ 6 τηθδῃ- 
ἑηρ οὗ (6 ρῆγαϑα θείᾳ μοίρᾳ 11 Ὀε ἰουηὰ 

ἴῃ ΖεΙϊϊετς δ λιροοῤλίε οἷδε Ογίεελοη τι ἰ 
Ῥ.- 497 ποίς (3τὰ εἀ,). 8566 4Ξςο τ ΤΒοῃρ- 
Β0ηδ ποίς οὔ Οὐγρὴας δοό Ἑ οὐχ οὕτως 
εἰκὴ κάλλιστα παραγίγνεται. 

3 ΤΈΙΒ 56θπὶ5 δἱ τοὶ οἱρῃϊ ἴο σοπηϑϊςοϊ 
ψ ἰη6 ορροσπι(ΐοῃ οὗ θείᾳ μοίρᾳ “ἰς φύ- 

σει ἴῃ ἴῇς ο. Βυι1 (Βιηὶς [αὶ ψὮ1]ς 
ἴῃ (ἢ Ζατυς Ῥ]αἴο 15 σοηϊγαϑιίπρ (ἢ αὐτο- 

φυὴς ἀρετὴ “ἰῖἢ (παϊ τ ΠΙΟὮ ἰς [86 του οὗ 

ἐπιστήμη, ἴῃ ἰ6 27ϑιο Ἦδ τ θυ] Ὡοίεβ 

(δαὶ ἀρετὴ ἰ5 πο ἱποτεά αἰἰτθαϊς οὗ Βυτηδη 
μαΐυγο, Ὀυὰϊ ὙΠ ΟΥΟ ἴἴ οσουγς τἱϊϊδουϊ ἐπι- 

στήμη, ἰὶ 15 Ὀεκίονεὰ ὮὈΥ 5ρεοΐαὶ ίδανουγ οἵ 
[μ6 σοάς. (Ι΄. 80 8. 

8 ΤῊς ἰδιώτης δαηᾶ (6 φιλόσοφος ἅτε 

αἰτηϊηρ δ ὑγεοίβε Υ [6 βδτὴς [Ὠΐπρ, ΥἱΖ 
τῆς ροοά : ΟὨΪΥ (6 φιλόσοφος 5εεἶκς5 ἷΐ ἃ5 

1ϊ το] 15, ἴῃς ἰδιώτης 85 ἰἴ 15 Δἀπχρτγαίεά 
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ῬΟΡυΪαν νἴγιια ἴῃ 15 ἰρῃθϑι σοποείνα]ς ἔοττῃ 1εδ 45 ἴο [ῃ6 βαυὴβ οοηάποϊ 
85 ἴῇς ΡὮὨΠΟΒοΡἢϊς νυθ. ὙὍμ6 ἀϊβδγοησα 15 [δὶ γα οδὴ {τὲ ἴῃς ᾿ἸΔΕΟΥ 
Δηα ποῖ [Π6 ἔοτ Υ : Μὲ οδηηοῖ δῆβυσε (δὲ ἃ τηδῃ Ψ1}} Αἰ ναγϑ ἢᾶνα τρῃϊ 
ΟΡΙΠΙΟΏΘ; ΠΟΥ ΤΏΔΥ δῖ ΔΩΥ τηοιηδηϊ 5110 ΔΊΤΑΥ ἔγοπὶ Ὠϊπὰ κα [Π6 5ἰδίιιθ5 
οὗ Πδίἀδιοβυ Βιυῖ ἴ6 Κηον]οάρα οὗ [ῃ6 ῬὨΣΟΒΟΡἢΟΙ σᾶ Ὥδνοσ [41] τὰ: 
[Πδηςα 1ἴ 15 ταὶ ἢ6 πχυδῖ σοπλα ΤΟΥΑΓἃ 85 [6 ᾿ηβίστιοίοσ οὗ τωδηκὶηά ; 

[Π6Υ τηυϑὲ ποῖ ὃς ἰος ἴο {ΠΕῚΓ σοοά ᾿πηϑι ποῖ, ΝΜ ὨΙΟὮ ΤΑΥ͂ Ὀείγαυ ἤθη, ΟΥὉ 
ἴο {πεῖν υὐἱΠτατδῃ οοὔθ5, ΜὨΟὮ τασδὶ ἰοσαῦ 16}: [ΠΟῪ ταδί δοοορί ἃ 
ΤΑΟΥΔ ΠΥ ἐοιπἀ δα οἡ [ἢ 6 ῬὨΙΠΟΒΟΡΠΟΥΒ συγ δηα δριάϊηρ Κηον]εᾶρε οὗ 

1ῃ6 γοοά". 
Ιῃ νἱῖ νὰ ἴᾶνϑ ἃ 5] 16δϊ ἀϊδιϊποῖοη. Ηδτα 15 οὴ6 ὙΠΟ ἰ5 νἱγίιου 5 ΕΥ̓͂ 

ΠΑ δηα σοηνθηοη. ὙΠΟ 15 ΠΟ ΕΥΟΙ ΠΟ βρεοϊῆς ἀϊδετεηοα Ὀεΐνθοῃ 
Ὠϊὰ δῃᾷᾶ [πὰ θεῖοι οἵ 16 “ήδιο: Ἦϊ5 σοηάιιοῖ 15 ΘαῦΔΙΥ ᾿ηβυδησεα ὉΥῪ 
ὉΠτΕβδοῦηρ πηρυΪβ6, ἀπ γα τηυϑὶ σοηῃοαίνα Ὦϊτὰ 85 Ὡδίυγα Υ 161} ἀ15- 
ῬΡοβεᾶ. Ῥ]δῖο ποίς5 ἤοψονοσ ἴπδῖ [15 τυ! Πιπκιηρ οΟΡοάϊδηςα ἴο οσυδίοπῃ 

δηά {δ ΠΟἢ ΤΩΔΥ Ιεδα ἴο ἴπ6 τηοβί αἰϊβαβίγοιιϑ σοῃϑθαῦθηςο5, ΏΘη ἃ 
ΤΩΔῊ 5 Ρ]δοδά ἴῃ ἃ βιζπδιοη ὝΠΟΓΕ ουβίοτα δηᾶ (γδα! τ οὴ ἃγα οὗ 20 ἄνα!]]. 
Ηον {16 να] ῬΙδίο βεῖ οῃ [Π15 σοῃνθητ δὶ νἱσῖαθ τᾶν Ὀ6 ραϊπετοά 

ἔτοπι λαείο 82 Β, ὙὮΏΘΙΘ ἴμοβα ὴΟ ἢᾶνα ᾿ϊνεα νἱγίπουϑὶν ἐξ ἔθους τε 
καὶ μελέτης ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ Ρρᾶ55 δἱ ἀξδαῖίῃ ἰηῖο [6 ἔοττῃ οὗ 
ΒΟΙῊ6 50014] δΔηἀ Ῥεδοθδῦ]8 δηΐτηδὶ, θ66, νγᾶβρ οὐ δηΐ, οσ δἱ θεϑῖ ἰἵνβ δρδῖῃ 

85 ἀεορηΐ δηὰ οσάθευ οἰ ΖΘ Π5. 

Ιῃ νὴ γὸ αν ἴῃ ἀδβογιρίίοη οὗ ἃ οἰ] ψγῆο 15 τεοοίνηρ ἃ ἴτ6 
δἀποδίίοη. Ηδ ἰ5 ἴο Ὀ6 βιτγουηάεα ἔτγοπι ᾿πίδηοΥ τ Δ δἰ οβρῆθσα 
οὔ ἴῃ6 Ρυγαδῖ πηουδ}γ, ὦσπερ αὔρα φέρουσα ἀπὸ χρηστῶν τόπων ὑγίειαν, 
Ὁ11 ἨΘ ᾿πϑΘΠΒΪΥ ρἰἸά65 ἰηΐο ΠΑσΔΟΩΥ ὙΠῸ (ΔῚΣ ΓΘΆΒΟΏ ; ΤΑΙ5ΙΟ 15 ἴο 51} 
ἰηῖο Ὧ15 500], Πρ ἃ τ τ ἃ ἰονα οὗ σοποοτζά δηᾶ ογάβγ: δηά ἴπιι5 Ὀεὶηρ 
αι υδϊρα ἴο 411 (ἢδι 15 ὩΟΌΪ6 δηᾶ Ὀεδυτι, ψν}1]6 511} ἴοο γοιηρ ἴο 
ὈΠαεΙβίδηα [ἢ6 τοάβου ΜὮΥ ἰΐ 15 50, θη 1ῃ τη  γαᾶγθ ἢ6 δἱ ἰδϑῖ 
αἰίδίπβ Κηον]θάρε οὗ [36 σβάβϑοῃ, ἢ6 Ὑθἰσοσμαβ 11 ἢ Ἰογ, Ὀεοδιβα 81] 

ὨΪ5 Ῥσανῖουβ τγαϊηϊηρ ἢᾶ5 διιοἀ ἢϊμ ἴο τεσεῖνα ἃ Ἴι.5 6 566 [Πδῖ [ἢ 6 
δημοτικὴ ἀρετὴ ἴῃ 115 Ὠἰρῆεδι ἴΌΣΠλ 56Ίν 65 ἃ5 ἃ ργοραβάθυζιο ἴοσ ἀρετὴ 

μετὰ φρονήσεως. Ὑμαῖ ἰ5 ἴο [ῃ6 ΡΒΙΠΟΒΟΡΉΙς ΟὨ]]α θὰΐϊ δὴ ΘΔΙν βίαρα 
ΜὨΙΟΩ ἴο [06 ὉΠΡΆΙΟΒΟΡἢΪο ΤΏΔῺΥ 15 [ΠΕΣ Ἰουτησυ 5 δηᾶ; ἴῃ6 Πιρῃαβῖ 
Ἰενοὶ τμοὶσ σπηδίυσγ δἰΐδιῃβ 15 ἔοσ Ἀ15 γουτῃ ἃ βίδγι ηρ-Ροϊηΐ ἴο ἴῃ6 Κηον- 

Ἰεάρε οὗ [ῃς σοοά. ; 
ΤΠ σϑϑυϊε τἤθ οὗἩὨ οὐὔὐὐ ἱηνοβηραϊοη 15 [ἢ15. ὙΆΙ6 411} δημοτικὴ 

ἴῃ Ηἷβ οὐγῃ ταϊηᾶ : [6 ἀοπιοίϊς ροοᾶ '5,23Ξ λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. ΙΕ. 
ῬΙαἴο 56γ5, ἴμ:6 βῃμβᾶάον οἵ (ἢ ῬἢΣ]οβορῃϊοσ. Ζ 2ἦ. 11 νἱ 15. (ἴ, Φνα(. Εἰ. ταν 12328 

1 ΤΒυβ νὰ 566 ἴῃς ΡΙδίοηϊς οτἱρίη οὔ . 326. 
Αὐϑίοι!ε᾽ς. ςοποερίίοη οὗ ἀρετὴ ὡρισμένη 
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ἀρετὴ ἰ5 τα Ιςο4}}γ ἀἰδιϊρυ θη οα ἔγτοπι ΡΠ] Οβορ οδὶ τόσα  γ ὉΥ ἴδ ἔδεῖ 
ταὶ ἴἰ 15 ἄνεν φρονήσεως, Ὑα ΤΩΔΥ 1 [Ὠϊηἰς ἀϊδοοῖῃ ἵτο ψ 6] τολικεά 
νδτίεῖθ5 οὗ ἐξ, τοργϑεβεηιεα Ὁγ οχίγδοϊβ ἱ δηά 111; τοραγάϊηρ [δὶ οὖ ν νὶ 
Δηά νἱ! 45 ποῖ βρθοὶβοδιν ἀϊδιίηςς ἴτομι 1. ὙΠδ ἢχϑξ 15 δὴ εἰῃϊςδὶ οοάς 
(οττηδα (1) Ὁγ 86 τυ ἔοσ [Πδτηδεῖνεβ, (2) οα Ὁ{1|114 718 ὈΓΙΠΟ1Ρ165, 
(3) νους Κπονϊθάσεα οὗ τῆς ροοά; [ῃ6 βδοοηὰ 15 (1) ἰοπηεὰ ὈΓΥ {1Π6 
ῬΠΙΟΘΟΡΠΟΣ ἔοσ ἴῃ6 ταυϊπτυιάς, (2) ποῖ οὐ υἱΠΠπατδη Ῥγποῖρίες, (3) να 
Κηον]οάρα οὗ ἴ[π6 ροοά, Ῥυὶ (4) δοςορίεα ὃγ τῆς τυ τυἀα οἡ υ[} ΠΑ τ]8. ἢ 
ῬΓΏΟΙΡΙ65 δπὰ σψἰτμουΐ Κπον]εᾶρε οὗ ἴς σοοά. Τα ἤτοι Ρίαίο τεραγαᾶς 

Ἱ υητηϊχοα σοηζετηρῖ; [6 βεοοηα 6 τϑοορϊθε5 85 ἴῃ6 Ὀεβὶ ψῃϊςὮ 

[Π6 γστοαῖ τηδἝοσ! οὗ ταδη κι πα σδῃ δἰϊδίη, δηὰ ὈΥ 1 ἢς Πορο5 ἴο βᾷροτσ- 
56άβ [6 οἴδογ: ΔΎ, 50 τη οἢ ἱπηροτίδηος ἀο65 δ δίζδοβ ἴο [Πϊ5, τμαξ 
ἢ15 ΡὨΙΠΟΒΟΡ ΠΟΙ τασδὶ [Δ Κα 1 ἴῃ ἴυγης5 ἴο ἀ651|51 ἔγοῦι [ΠΟῚΓ οὐσῃ τηράϊΔ- 
το 5 δηὰ ρίνα {ΠΕῚγ της ἴο ᾿πϑίπισσηρ ΤΏ εἰν (61οὐ οἰ ]ΖΘ 5. Ἧα τηϊιβῖ 
Ὀεναγε οὗ τορασγαϊηρ ἴΠ656 νοὸ νει 5 ἃ5 {ΝΟ βιισοδϑϑῖνα σοησορίίοης ἈΥ̓͂ 

ΡΙδίο οἵ ἴπ6 δημοτικὴ ἀρετή: ἴῇ 6 Υ ἅτ ἴτνο ἀϊδιίηοὶ Κιπάϑ, οὗ ψὩϊο ἢ οὴ6 15 

αἰτοῦ σοηαεφηηηθα, [6 ΟἿΟΣ Ροβ ΓΝ ΟΙγ δηΐοτοδα ὩΡροη [6 Τγ85565. 

ΕἸΠΔΙΪΥ 1ἴ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ποίεα [παῖ (Π6 ρΡετγδοϊίοῃ οὗ ρΡὨ]]οϑορῆὶο νισίαα 15 
ΟἿΪγ 1ο Ὀ6 ἰουπά ἴῃ [ῃ6 ρετίεοϊ ΡὮΒΠΟΒΟΡΏΟΥ ἰπ ἡ οπι 81} Κπον]εᾶρε δηᾶ 
]5ἀοη)] δΔ΄6 σΟηΒΌΙΤηΔίΘα, ὅς φιλοσοφίας ἐπ᾿ ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυθε. 
ΡΙαῖο ἀϊά ποῖ ργεϊεηα ἴμαΐ ἢ6 ΟΥΓ ΔΩΥ̓͂ οὔθ 6ἷ56 δᾶ τοδοῃϑα βοῇ Κηον- 

Ἰεάρε; (Ππετείοσγα ἢ6 ψουἹὰ δάπρς [πᾶὶ Ὦ15 τόσα] οοὰθ νγὰ8 ΠΘΟΘΘΒΑΤΠΥ 1ἢ- 
σομρ εία δηᾶ ἰθηϊδῖινθ, Βιιϊῖ [ἢ]15 15 ΟὨΪΥ ἴο 540 ἴῃαὶ πο οἴθῖςδ] βυβίθῃ 
Ὀαϑθα οὐ τη θἰδρὮγ51.4] Τοϑθασοῦ σἂ 6 Ρογίδοϊς πη} τῆς οὈ͵εοὶ οὗ [δῖ 

τοϑθαγοῇ ἢδ5 Ὀθ θη ΠΥ δἰίαϊηθα; ἀη1]], ταὶ 5, Δυϑοϊαῖα Κηον]θᾶρα ας 

θδθθὴ τοῦ. Απά τπουρῇ δυο Κηον]οαρα τὺ 6 υπδιίδιηδῦϊς, Ρ]αῖο 
᾽δ5 511}1 σοῃβοϊδίοη : 1ἔ ΡΠΠ]ΠΟΒΟΡ γ 5 δάνδηςα ἴῃ σορηπίοη οὗ {πὸ πἢ 6 
ΘΏ6]655, 6 41655 4150 τηιδὶ Ὀ6 ὮΘΙ ῥσόρταββ ἰῃ νἹΓ 6, 



ΑΡΡΕΝΌΙΧΊ ἹΙ. 

ΤἸΤῊΕ οτὐάϊηασυ Ἰηςεσρσείδιίοη οὗ ομδρίεσ χὶν"! τορτεβθηῖβ ϑοκγαῖαϑ, 

δίϊοσ ΔΠ]ηρ ἴο ὑητανεὶ ἴἢ6 βθοτεῖβ οὗ πδίιτε ὈγῪ τῆς τηεϊποάβ οἵ [πε 
ῬΠγϑιοϊβϑίβ, ἃ5 θδίδακιηρ Ὠἰπιβοῖῦ το τῆς σοηϊοιρίαϊίίοη οὗ πδίπσγε τὨτουρὴ 

τλ6 πγεάτιπὶ οὗ λόγοι. ΤῊΪ5 νἱενν ἢᾶ5 Ὀδεδη 5εῖ ἔοτί ἢ 11 δυο ΟἸΘαΙ 655 
δηά ρῥγϑοϊϑίοι ὈῪ Ρτοῖ, σεδάθς [δὶ 1 οδηποίῖ ἀο Ὀρέϊογ [μη ρῖνα ἰΐ [ἢ 
ἢ15 νοτάβ, “Ἡδνίηρ [6 ἴῃ μῖ5 3,γεξ νογαρθ, υηᾶθσ ἴῃ6 ριϊάδπος οὗ 

[Π6 ΡΠγϑιοϊδίς, ϑοοζδαίθβ βαὺβ ἴαΐὶ ἢ6 8εῖ οὔἱ ΕΥ̓ ὨΠΏΒΟΙΓ οἡ ἃ βθοοῃά 

γογαᾶρα οὗ ἀἰἸβοΟΥ ΣΤΥ 1ῃ βθασγοῦ οὗ ἃ 50]14 4515 οὗ Βείηρ, ποῖ ὈΥ ραζίηρ 
οὐ ἰῃ8 ουϊνατά τοι] οὗ τηδίίζεσ, Ὀὰϊ ὈΥ τηράι!ϊαϊϊηρ οὐ ἴδ6 ΙΠΠΘΓ 
νου] οὗ Ἐπουρὰτ᾽..... ϑοοταῖεβ ῃδὰ βιαίεα μᾶὶ (ἢ 6 5ἴυαγ οὗ [6 ἐχίεγηδὶ 
ψου]ὰ Ὁ ἴἢ6 560565 5110 }Υ ψου]α ποῖ σοπάποϊ ἴο Κηον]εᾶρε οὗ σαυβδίίοη, 

δηᾶ [παῖ [6 εβεοϊ οὗ βιιοἢ βιυᾶν που] δὲ Κα Ἰοοκίηρ δ δὴ εορβα οὗ 
1ὴ6 σι πιὰ [6 Ὡαϊκοα γα ; νἱζ. ἀϊΖζίηθϑ5 υηάθσ (ῃ6 ἀ42ΖΖ]ηρ τηαΖα οὗ 
Ρῃδηοθηδ (οξ, ἰλιγγιᾷ ἴῃ 79 Ο, ταράττομαι ἴῃ τοο Ὁ). Τετείοτα, ῃ6 
δΟ65 ΟἹ ἴο 5ΔΥ, ἃ5 ΟἿΘ 1.565 ἃ 1201: ἴῃ Ἰοοκίηῃρ δἵ δὴ 60] 1086, 5:ιΟἢ 85 

ἴῃς ταββοϊίοη ἴῃ ψναῖοσ, οσ ἴὴ6 {κ6, 580 ψὰ πχυβῖ ὑγοοδεά τεραγάϊηρ ἴῃ 6 

οχίθσῃδὶ ποῖά, ὈΥ 5Ξἰυάγίηρ Ρῥθποιηθηα ἰὨσουρῃ ταβάϊα ΟΥ̓ ἱπλᾶρα8, 
ΜΏΙΟΙ ᾿τηᾶραβ οδῃ 6 ποίῃϊηρ 6156 τη οἱ λόγοι, ὦ 4. ῬΓΙΠΟΙΡ]65. οὗ 

ΤΟΔΘΟΏ5. 1η16]]Θοίυ Δ }} 7} ἀρρεθῃθηἀεά, ΤῊϊ5 βίτη]]α μούγενοῦ 85 16 ἀ15- 
δἀναηϊαρε οἵ τεργεβεηίηρ [6 ἰης6]]δοῖθα] ἡγοῦ δ5 [86 βῃδάον, δηά 

Ὡοῖ (6 ταΑ ΠΥ; δηά {μεγοίοσα ϑοογαίθς αἴ οὔσθ δημοραῖΐεβ δηα οοστθοίβ 

ἃ. ΤΑΙΒΙΓΩΡ ΓΕΒ ΟῺ [ἢδῖὶ Τρ ἀῦῖϑ6 Ποτα ἴἢ6 1156 οἴ 501} ἃ 51:2116. 2 Ἴαξ- 
ἠοιυεῦε 126 2γοεδες 7. 7747, ἐο (ν12. τὸ ἐν λόγοις σκοπεῖν) ἐξ “2 ὦ ὠγίαϊη 
γεεῥεοΐ πο ῥαγαζζίε τοὴἦ ἐλαΐ το τυλίρξ 7 ὠγιῥαγε . 1» 7 “9 πο αὐ αἱ 
σίρε “λα 176 γιαρ το Ἰροΐς αὐ ἐλέηρς ἐπι 1λεῖγ φγίμοϊξῥι» δες ἰζέπρε ὦ 

τυλῖξ γιοῦ ὃν Ἱγιαρες ἔαρ ο»δ τυἦο ἰροζς αὐ δεν ἐπὶ 11ε΄7 ἐχίεγπαὶ ἐβέες". 
“ΑΙΒΟουΡῃ ἰὰ ἰ8 ἔτι6," 5γ8 ϑοςζδαίθϑ, ἐ"μαΐῖ ἴἤοβα ψῆο ἰοοῖς δἱ [ἢ8 

51.η᾽58 σεβδοϊϊοη ἴῃ ψγαῖοσ 566 ἃ σϑῆβθοϊίοῃ δηᾶ ποίῃιηρ τόσο, 1 ἄο ποῖ 
δάχας [μαὲ ἴῃο56 ψῆο βἰυαν ἰο οδίδίῃ ἃ Κπονϊεάρε οὗ Βείηρ [πτουρῇ 

Σ ΤῊο ἰἰδ]ος ασὸ Ῥχοῖ, ἀο 685 ονη. 
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[η6 τηράϊιπιὶ οὗὁἨ [86 ῥγηοῖρ 65 ἴῃ 186 Σηςο!]Πδοῖ (οἱ λόγοι) Ῥεγοεῖνα σα σα 
Τοβοοίίοη5 οὗ [πϊηρθ, δῃὰ ποῖ σεδ 65, ὙΠετγείοσα (Π6 ϑ]θ 1 μανα 
56 ἰ5 5ΠΏΡΙΥ δὴ 1]]υδίτατίοη ᾿πἀοδῦπηρ (παῖ ἰτληϑι θη ἴῃ ΜΏΙΟΝ 1 
τὐτηοἃ ἔοι ἴῃς ὈΪπάϊηρ δρεοίδοϊας οὗ τὰ ἔργα, ἃ5 5ἰπἀϊεὰ ὉγΥ 86 
ΡὨγϑιοβίβ, ἴο [ῆς 1655 στεπηοίθβ, θὰ ποῖ 1655 τϑαὶ, νου] οἵ οἱ λόγοι, οΥ [Π 6 

1ητ6ἸΘοῖα δ] ὑσὶ ηςΙΡ165 οὗ (Πἰηρϑ ᾽ν 
Νοῦν ἴδ ἢγβί τοι διὶς 1 ἢᾶνα ἴο ΟἸΘΥ Ὡροη [6 ἀῦονα Θχροβίθοη 15 {παῖ 

ἴῆ6 τερτγαβϑθηϊδίίοῃ οὗ δεύτερος πλοῦς ἃ5 ἃ “5εςοπά νογᾶρε οὗ ἀϊδοονοσυ ᾿ 
15 ποῖ σοῃϑιϑίθδηϊ ψΠΠ 6 ῬΟΓίδοΕΥ σοιτοοῖ Ἔχρ᾽δηδίίοῃ οὗ [παῖ ρσγονο σὺ 
εἴνοη ὉΥ Ρτοῦ, σεάάες Βιτηβεὶῇ ἃ Π|Π|6 δαη εν; ἦ1ἴ βρηϊῆθβ ἃ “"Βεοοηά 
τΟβοῦγοα ἴῃ ἀείδιϊ οὗ ἃ Ὀεϊίοσ᾽, δηᾷᾶ 15 δρρ]εά, ποῖ ἴο ναὶ 15 σδεοίμίεζν, 

Ῥυΐϊ ἴο ννῆδί 15 γείαήυεζν, Ὀ651Ἁ, Αϑι ἱπἀθοά ἄθηΐθα (15: θυῖ [δὶ σι οἢ 

ἰ5 [6 πιδδηΐηρ 15. σοποϊβίνεὶν ἀεσίειτηϊηθ, ποξ ΟἿΪΥ ὈΥ ἴπε οτρίήη οὗ 

[86 ῥσόνεῖρ, Ὀιῖ ὉΥ 115 ι.ι56 ἴῃ ΘΥΘΤΥ ΟἿΘ οὗ [Π6 ρᾶ558ρῈ8 ψὮδτα ἰ ΟΟΟΌΓ5. 
ΘοκΚταίθβ πηθδηϑ [πὶ ανὶηρ [Δἰ]δα ἴῃ [6 Βιρῃσϑβὶ ο"]θοϊ οὗ 15 επἀανοι 

ἣς Ὀοίδκαϑ ἰτηβοὶῇ ἴὸ [15 ταί ῃοά οὗ λόγοι ἃ5 ἴῃ6 οἸοβεϑὶ {6δϑ}]6 δρ- 
Ῥιοχι Δ οη ἴο 11. 

Βυϊ ψμαῖ 15 [Π15 Πίσμοϑὶ οὐ͵]εοῖ, [8 πρῶτος πλοῦς ( ετίαϊηἶγ ηοΐ 
1ῃὴ6 ἱῃηνεοϑιραίί,οη οὗ Ρῃμδηοιηθῆδ ὈΥ̓ ΤλεΔη5 οὗ ρῃγϑ108] βοίδβῃςθ. Οἡ {Π6 
᾿βἴπαγ οὗ Ρῃθηοιλθηδ Β]αΐο 15 ρεγρείιδ!γ Πεδρίηρ [Ὧ6 τηοβί σοηξΠγ6]1Οῖ15 

Ἔρ ἢ οῖβ, Ἔβρθο Ια} }γ ̓ ὼ τ[ῃ6 ρΡεγιοᾶ ἴο ψ μοὶ (μ6 λσοαρ Ὀεϊοηρβ: ἐν θῃ 
ἴῃ (6 Ζρηαξώς, στθαῖ ρατΐ οἵ ὙΠΟ 15 οσσυριο ἃ ἩΠῺ ΡὨγϑίοδὶ σρβοι]4- 
το, [ῃ6 τηοβί Ρ]αῖο Μ}011}} 54 Ὺ ἴὺσγ βδιοἢ ῬυΓγβα5 15 (μαι ΤΟΥ 16 ἃ 506 Γ 
Δηα Πδγ1655 τθοσθδίίοη ἴῃ [Π6 1ηΐεῦναὶβ οὗ ΙΏΟΤΘ 56 οι 5 5: 16165 (59 Ὁ) 
ΝΕΙμοσ ἴῃ τηδίϊεσ ΠΟΥ ἢ ΟἿἿΓ ΟΡΙΠΙΟῺ5 ἃθουΐ 1 15 ἴΠΘΙΘ ΔῺΥ ΟΟΙΔΙἴν, 

Β(ΔΌΠΠΥ οὐ {ΠῚ : τηδίοσ [πδγείοσα οδηηοῖ Ὀ6 τηεδηΐ ἤθη Θοκτγαίεβ βδᾶγ5 

ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν. Τὶ ἰ5 {πι6 ἴῃδί 6 ριιαγας ὨΙΓΊ56]Γ ὈγῪ ἴῃ6 ῥὑγο- 

νἱϑίοῃ οὐ γὰρ πάνυ ξυγχωρῶ κ-Οτιλ,, πὶ [815 νΕΙῪ ἴδοϊ 18 ἱποοῃβίβίεηξ 
ΜΉ τὴς [ΠΘοΥῪ (πὶ Ρμεηοιηθηδ ἀῖα ἰῃ6 ὄντα ψηϊοΐ ϑοκγαίεβ [116 ἃ ἴὸ 

ΤΟΔ ΟΣ : ἴῃ λόγοι τηιι5ῖ ἴῃ 50Π16 5656 Ὀ6 εἰκόνες οὗ βοιηδίῃηρ, εἶδα νι μδῖ 
15 1η6 ροϊηΐ οὗ ἰδ σοιηραγίβθοη  Αρατγί ἔγοτῃ [ἢ15, Θοκσαίθβ. ἢᾶ5 1ὴ [6 
ῬΤΟνΙΟΙ5 Παρίου ρσίνθῃ 5 ὸ ΡῬΟΓίδΟΙΪΥ ῥτεοῖβα βἰδιθπχθηῖς : (1) δὶ Ὡς 
Πιδὰ δοίιδ!γ ἰεϑςιεα δηά ἀϊβογεάϊεα ([ἢ6 τε οάβ οὔ 6 ΡΒ γϑοὶοϊδῖβ, (2) (Πδΐ 
ἢ]5 ΠΟΡ6 νγὰ5 ἴο ἀἴβοονεγ τἀγαθὸν καὶ δέον ἃ5 [ῃ6 υἱεἱτηδΐα αἰτία ; ἴῃ ΟἾΘΓ 

ψνογάβ, ἴο σοηβίπιοϊ ἃ [6] θο] ρος] ἴπθοῦν οὗ ἰ(ἢ6 υῃΐνεσβθ ὍΤῊ15 ἴΠ6η 

15. 1ὴ6. “ρτεδῖ δῃὰ πομάγουβ μορθ᾽, ψϊοῖ τῃ6 Ρῥἢγοιοϊδία οου]ά ποῖ 
Ῥτα ν, δηα πο ἢ ἢδ ΒΙμΊ5 6] ἔδι]εα το Δ1Π]; δηά τἢἰ5 1 15. ἴῸΓ ψὨΙΟἢ 
1η6 τηείΠοά οὗ λόγοι οἴἶετβ ἃ βυιβϑειιαζα. 

Ι οσοποεῖνε ἤδη παῖ Ῥτοί. ἀδάδρθ μὰ5 ἐδ] 16 ὴ ἰηΐο οἴΤῸΣ ἃς ἴο [ῃ6 
Ὠδίατε οὗ [ἢ πρῶτος πλοῦς ὈΥ͂ [Δ]]Ἰὴρ ἴο ΚΕΟΡ 4 ἤσῃι μοϊὰ ὑροὴ 16 
Ταεδηΐηρ οὐ δεύτέρος πλοῦς : [ΟΥ 1 οἀπποῖ ᾿πηαρίηα δα νουϊὰ τηδϊηίδίη 
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ἴμαὶ Ρίδίο ενεὴ ΤῸΣ ἃ πιοιηδηξ σου] βρβαὰκ οὗ [Π6 βἰιάγ οἵ λόγοι ἃς 
ἸΏ ΟΥΟΣ ἴο της βίαν οὗ ὑῬΡῃθηομιεθα. Βιξ 1 ἤᾶνα δποΐμεσ ὙΘΙΥ͂ ρτᾶνθ 
ΟὈ]δοιίοι ἴο 815 ἰηϊογργοίδίίοη. Ηδ ϑρεαῖϑβ οὗ [Ὡς “ 4422] ]Ὡρ τῶᾶζε οἵ 

Ρμδηοτηθηδ᾽, “ἴπ6 ὈΠΙΠἀἸῊρ ϑρθοίδοϊα οὗ τὰ ἔργα, ἃ5 5ἰπἀϊοᾷ ὉΥ 16 
ΡΠ γϑιοιβῖβ᾽᾽ ; δηά ἰῃ ἢϊ5 Ἔβχροβίοη [Π6 81} 5υτη 1565 τηδίϑγαὶ ῥδιίοιι- 
Ιατθ. Βαυΐ ψἤογα 5Π4}} γα Πηα βιοἢ ἰδηριαρα ἰῃ ῬίαϊοΡ 1 ψὰ τὑτ ἴο 

ἃ Ρατί οὗ [δες ἀεῤυδίκς ΜᾺ  ἈΙΟΝ ΟὟ ργεθθηΐ ραββᾶρα 15 ἱπειπχαϊοὶγ 
ςοηηροίΕΩ, γα 5}4}} 566 βοιῃθίῃιηρ νον αἀἰβοτοηῖ, [Ιῃ σοϑ ο νὰ στϑδὰ 

ὀφθαλμοὶ οἶσθ᾽ ὅτι, ὅταν μηκέτ᾽ ἐπ᾽ ἐκεῖνά τις αὐτοὺς τρέπῃ ὧν ἂν τὰς χρόας 
τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ, ἀλλὰ ὧν νυκτερι᾿ν ἃ φέγγη, ἀμβλυώττουσί τε καὶ 
ἐγγὺς φαίνονται τυφλῶν, ὦὧσπερ οὐκ ἐνούσης καθαρᾶς ὄψεως. καὶ μάλα, 

ἔφη. ὅταν δέ γ᾽, οἶμαι, ὧν ὁ ἥλιος καταλάμπῃ, σαφῶς ὁρῶσι, καὶ τοῖς 

αὐτοῖς τούτοις ὄμμασιν ἔνουσα φαίνεται. τί μήν; οὕτω τοίνυν καὶ τὸ τῆς 

ψυχῆς ὧδε νόει" ὅταν μὲν οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὅν, εἰς τοῦτο 
ἀπερείσηται, ἐνόησέ τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται" ὅταν δὲ 
ἐπὶ τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον, τὸ γιγνόμενόν τε καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει τε 
καὶ ἀμβλυώττει ἄνω καὶ κάτω τὰς δόξας μεταβάλλον καὶ ἔοικεν αὖ νοῦν 
οὐκ ἔχοντι. Αρϑδίη 1 ψὰ τ ἴο στό ἃ χε Πηά [6 ΝΕΙῪ 5826 ΤηϑίδρῇοΥ : 
[Π6 50} Τ]οοὴ δηά βία σϑργοβοηΐ [ἢ6 14645, δηὰ {Π6ὶγ το βθοῖοηθ. ἢ 

ΔΙΟΙ ὙΟργεβοηΐ ἰἢ656 ὙΕΙ͂ λόγοι ΜΠ ΜΙΝ ͵ὰ ἃ ἀδα!ηρ ἴῃ τὴ 
Ῥίθϑεηΐ ρᾶϑδᾶρθ, [Ι{ 15. 0 τὴ6 Δβο εἶ γ ᾿μογθα Ὁ]6 τπαὶ ῬΙαῖο βμουϊᾷ 
Βᾶνα ᾿ἰηνοσίθἃ ἢΐ5 τπϑίδρμου, 5ῃουὰ ἤδνα τεανοβοα (ἢς σοϊαϊίοῃ οὗ 
(Ὠουρἣῖ δηὰ τηδίῖοσ. ὙΒουρὮϊ 15 αἰνναγο ἴὸ ὨΪπὶ [6 ταρίοη οὗ {πα δηὰ 

Ἰρδῖ, ταδίϊοσ οὗ αϊπηηθ88 δηᾶ πποοσίδιηγ: δηᾶ ἴπαὶ 6 βῃου]ὰ ὄνθῃ 
ἴοσ ἃ τηοϊηθηΐ ταργοβδεηῖ {πουρὮϊ ἃς ἃ τηϑάϊαμλ ἴο ἴορΡ ΕΣ τἢ6 ὉΠ ηάιης 

σίατθ οὗ τηδίθυιδὶ δχιϑίθηςσθ 15 ἴἢ ΤΥ Ἰπαρτηδηΐ υηπδίυσγαὶ δηὰ ἱποοη- 
βἰβίθης ψἢ τ[Ὧ6 ΏΟΪΘῈ ἴθηοσ οὗ ἢϊ58 ἰδηριιαρα οὐ (ἢ15 βϑυ δος, Ῥτχτοῖ. 
ἀεάᾶε5 ἀρρβαὶβ ἴο [6 186 οὗ ἰλιγγιᾷ Δη ταράττομαι, θὰ ῬΙαἴο (6}15. 0.8 
(εῤωδίϊς κ 18 Α) ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασιν, 
ἔκ τε φωτὸς εἰς σκότος μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. Μογξδονοῦ 
ἴῃ [6 ἱπίογργοίδιοηυ 1 δηλ οὐ Ποϊϑίηρ λόγοι Δ΄6 ιι8ε4 ἃ5 ΠεΙρ5 ἴο {π6 
οοπίοιρδίϊοῃ οὗ ρβεποίηθμα, ἡ οτθα5 Ρ]αῖο αἰ νᾶγβ ἰτοαίβ ἰΠ 6 πὶ 845 ἢ6ΪΡ5 
ἴο ἴῃ6 οοηϊοιηρίαίίοη οὗ ἴῃ 6 14645. 

ΤῊδ Ραβϑᾶρο, ἃ5 1 σεδά [{, ἢΔ5 τῆς [ΟΠ] ονῖηρ ϑσηϊβοδηςθ. 1 δἰοιρίοά, 
5Δγ85 Θοκγαῖθϑ, ἴο ἀἰβοουεσ τὸ ἀγαθὸν 45 ἴῃ6 υἱ{ἰπλᾶῖς οδιι56 ᾿ΟΥΚΙΩρ ἴῃ 
πδίπεο, Βυΐ ψΉΘη, δέζεσ ἰοὴρς δηάφανουσ, 1 ζα!]εα τὰ τῃς 5ίσυρρίο, 1 

θερδὴ ἰο ἴϑατ (αὶ Ὀγ ἤχίηρ ΤΥ ρᾷζθ ἴοο 1 ΘΠ Υ Οἡ στρα] 165 1 τϊρῃς Ὀ6 
ὈΠπἀδα τη 500], ἃ5 6 ἃγὲ Ὀεγεῖς οἵ ἴπεῖῦ ὈΟΟΙΥ͂ νἱϑίοη ὈΥ ραζίηρ οἡ 

16 58η. 80 1 Ῥειμουρῆξ τὴς οὗ ἰγατηϊηρ ἢ ΣΩΥ ΟὟ τη ᾿παρ65. ΟΥ 
ςοηοορίβ οὗ ἴῃο56 τϑα 165 ν Ὠϊοἢ 1 ἀοϑιγεά (ο βίυγ, δηά 1 ἴθ βδίδὶγ 
ἴο Θχαπηηρ [6 ὨδίαΓα οὗ [ΠΕ ῚΓ ἔγρ65. Βυῖ (ῃουρῃ 1 φάη [Π656 σοπορρίς 
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ατα Ὀαυΐϊ ἱτηᾶρεβ οὗ ἴῃς τε 165, ταὶ 1 ἀοη δον ἴηδιὶ [ΠΟΥ ἀ7΄α 50 'ἢ ΔΩΥ 
διθαῖοσ ἄσρτεα [ἤδη πηδίογαὶ ρῃθηοιηθπα: Ὀοΐῃ 1η ἴδοϊ 8.6 ἱπλᾶραδ ; 

Ὀυΐ ΠθγοδΘ Ρῃθηοσηθηδ ἅτ [Ὧ6 ἱπηᾶρο5 ὑγεθθηϊθα ἴῸ 5 ΌΥ ΟἿγ 56 }865, 
οοησερίβ ἃτα ἴπ6 ἱπαᾶρθα ἀ6] 1 θογδίεῖϊν ἰοσηθα ὉῚ οὐσζ υπαἀεοιβίδηα!ηρ ; 
σοῃσερίβ {Πρδγθίοσο 86 τῇοτα σθὰὶ ἴδῃ Ρῃδηοηγηεηᾶ ἴῃ Ρτορουίου 85 
ὈΠΟΟΙβίΔ ἀρ; 15 ΠΟΤΕ βισα [ἤδη 56 η56. Β6 [δὶ ἂ5 1 τᾶν, 1 ἀϊά ἔογπὶ 
ἴΠ656 σοηςορίβ δηᾷ ιι5εἃ [πεῖ ἃ5 ἃ βἰδηδασάᾷ ἴο εϑίϊτηδίς τἴῃ6 γιατ ΟΥ̓ 

[4]ἸΞβθῃοοά οὗὨ ραγου Δ Γ5. 
ΘΟΚΙδῖθβ ἴῃ ἔδοΐ, βἰῆοα ἣθ ἀδβραὶτβ οὗ δοίι δ! ρταβρίηρ [ἢ6 εἴεγηδὶ 

1Ιᾶ645, οὗ νοῦ 411 πδίιγαὶ Ῥμθηοσηθηδ ἃγα βυιθο]5, εηἀεανοῦγβ ἴο ἔΌΓΤῚ 

ἴγοηλ [Ὦο56 βυτθοἶβ, τθηΐα] σοησορίβ ΟΥΓἩ πηΐϊνεγβα]ϑ, Ὑ ΠΙΟὮ 5141} ταργεϑεηΐ 

(6 Ιάφας ἰο Ηἰπὶ: ΠΥ ἃῦὰ τῆ6 Ιῴδ45 8ἃ5 τεββοιθ 1 ἢϊ5. Ἰηι6] Πρϑηςθσ. 
ΤΠ νον οὗ [656 σοῃοερίβ σδηηοῖ 6 ποΓΟΌΡΗΪΥ ἀϑδοογίαηθα, 45 [6 

Κεῤμόδέϊε ἴ61}}15. Ὁ5, 116] τῆς Ιἅ649 ἢανε Ὀδθὴ δοίθδ!ν ΔρΡΡτθμοηαςα «δπά 
οομηραῖοα σι ἔπαῖὰ : τθϑην }} 6 {ΠῈῪ βοτὰ [ῃ6 Ὀεϑὶ σψουκίηρ Ὦγρο- 
{ῃ6515 ἴῃαί οδη Ὀε οὈνίδιϊηθδά. Νο φῥσοόβρεοῖ οἵ [ἢϊ5 νεγιδοδίίοη 15 Βε]ά 
οὐυὐ ἴῃ 6 άσεζἤΝΤ; ἴῃ ἴ6 ἰεῤωδίἧς Ὠονανοσ Ῥ]αῖο 5ρεᾶκβ τῆογε ἢορε- 
[]]γ. 

ΤὨΪ5 ᾿Ἰητογργείδίοη, 8511 ΔρΡΘαΓΘ ἴο Τη6, 658 15}.65 [86 τὶρῆϊ ταδί οη 

Ὀοΐίνεεη [ἢ δεύτερος πλοῦς Δῃηα [16 πρῶτος πλοῦς, ρσίνο5. ἰο Ρ]Αἰο᾽5 111115- 

ἰγδίϊοῃ 115 παίιγαὶ δηᾶ συβίοΑΥῪ 5] ρηϊβοδησε, δηὰ Ὀτίηρα (ἢ6 ῥαββαρα 

πο οοτηρ]εῖα Βαυτηοηῦ ψιὰ ἴῃς εῤνόῥιε, ὙΤῊδ ΟὈ]δοίοη5 ὙΠΙΟΙ 1 σοη- 
σαῖνα δῖα πηοϑί ΠΚεὶν ἴο θ6 εἶς ἴο 1 σου] ἢὸ ἀουδὲ ὈῈ Ῥαβεά ὑροὴ τῃ6 

βϑηΐδηςς βλέπων πρὸς τὰ πράγματα κιτλ. ὍΤὩδ ἀἰβηςσυ ΠΥ οὗ (ἢ6 ῥᾶββϑαρθ 
ΔΙΪ565, 1 [Π1ηΚ, ῬΑΙΕΥ οτα [Π6 διαί ρυν οὗ [86 ἴδτη τὰ ὄντα, ῬδΓΙΥ 
ἴτοπλ ἃ ἤιβίοη οὐ [ἢὴ6 ϑυθοὶ ψι {Π6 (Ὠἰηρ συμ οΪΙ564, δηᾶ ἔτοιη ἃ 

ΘΘΏΘΓΑΙ ἰδοῖς οὗ [ἢδἰ ργεοϊβίοῃ οὗ ἰδηρσίιαρσα ΠΟ ἢ οἷν [ΔΑ  Ὑ ψ ἢ τῃ 6 
διχίῃ θοοΪκ οὗ [με ἀεῤκμόῥι ιλάμσςαβ υ5 ἴο ἐχροοῖ, Βιῖ νὰ τηιβί σοι 6 Σ 

(αἰ ΡῬΙαἴο 15 ποῖ ἤεῖδ ὑτοίεδϑδιηρ ἴο ρῖνα ἃ βγϑβίδιηδίς δχροϑί(οη οἵ ἢὶ5 
ΤΠΘΟΥΥ, 500 ἢ 5 νὰ Πηά ἴῃ (6 Αἐῤκμόξε, Μ ἤᾶνῈ ΟἿ]Κ ἃ ρϑῆδγαὶ οὐ] 16 

οὔ τῇ6 τιριῃοά Μ ΠΊΟΝΙ 15 σΘΟΡΙΟυΒΙν Ἔχρδηθα ἴῃ [ἢς οἴδπεσ ἀϊδϊοραε. 
ἈΑοοογχάϊηρ!γ Ρ]αῖο, ψἢ16 βοίπρ ὉΡ δὰ δη  Π 6515 θείη σεα] 165 δηά 
ἱπγαρ65, ἀο65 ηοΐ 5ἴορ αἱ (815 ροϊηΐϊ ἴο Ἔχρ δίῃ ννῆδί σθα 165 ἀγα ορροβξεά 

το ἴπ6 ᾿πλᾶρθ5; ἤδησα [η6 ὉποογδΙΠὙ διϊδοῃίηρ ἴο τὰ ὄντα, ΜΏΙΟΝ [ῃς 
Ρμγδίοϊςί ψου]Ἱᾶ τεΐεσ ἴο β5θηβιθ]ε, Ρίαϊο ἴο ϑιροβθηϑιδὶ αχ᾽βίθῃςεϑ. 
ΤῊΘ τηθδηηρ ἢ6 Δ55]ρῃ5 ἴο 1 15 ΟἾΪΥ ραγδη ΘΙ ΟΔΙΥ σοηνεγεά ἴο υϑ 
Όγ Ὧ]5 βανίηρ οἶαιβε ἰδίου οη. ΜᾶΥ τείεσεηςε οὗ τὰ πράγματα ἴο ἴδε 169 

Ι 5ῃου!ὰ ἀείδῃά Ὀγ [ἢ 186 οὗ αὐτὰ τὰ πράγματα ἴῃ 66 Ε; δῃὰ νγὲ ΔΓ6 1η 
ὯΟῸ ψῖβα Ὀοιϊπά ἴο ἀϑϑίρῃ [ῃ6 βϑῖὴβ τηδδηΐηρ ἴο πράγματα ἃηὰ ἴο ἔργοις. 

ΤἼΣ ψοτάς ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων δτ6, 1 σοηδίάοτ, ἴο Ὀ6 τερατάξα 845 ΡυΓΟΙΥ͂ 
ταθίρἤοσοα]. [Ι͂ἢ {Π||. ράϑβαρε ἴσως μὲν. οὖν κιτιλ., ῬΙαῖο 5665 ἴο ὈΘΙΓΑΥ͂ 
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4. ξοηβοϊσυβηδβϑ ἴπαὶ [6 Δῦβθησα οὗ Ὀγεοιϑιοῃ ἴῃ [15 Ῥγανου 5 βἰαϊειηθηξῖ 
5 {|εὶγ ἴο Ἰεδά ἴο πιϊβοοῃσθρίϊοηβ : μ6 {βεγείοσα ἰηβϑοσίβ ἃ ραγθης ἢ 6515 
διηΐηρ υ5 ἀραϊηβί Ξαρροβίηρ [ῃδὶ ἴῃ 6 τ 411{165 οὐ ΏΙΟἢ ἮΘ 5ρΘΑΚΚ5 ἅ’6 ρδγ- 
τἰσυ αγ5 : [Π656, ἢ6 βᾶγ58, 4.6 εἰκόνες δὲ ἃ5 ἸηῸ ἢ ἃ5 ἴῃ6 λόγο. Βαυΐ ἢ6 
ἄοεϑ ποῖ ἅπε!! οὐ 1815 ροϊηΐ; δῃηά ἢὶβ ἱτηπχεάϊαίες σοϑυτηρίίοη οὗ ἢ]8 
Ὠδτιταῖϊνα ΜΠ ἀλλ᾽ οὖν δή, “Ὀ6 ἴηι 85 ἰἃ τηδγ᾽, βδῇῆονγβ ἴῃδὶ 11 15 ποὶ ἢ]15 

ῬΙδβϑοηΐ ρύγροβα ἴο δ ρ5156 [ἴ. 
Τῆς νἱεῖνγα οὗ οἴῇοὺ δαϊῖοιβ ἀρῦθθ ἴῃ τῆς τρδῖη ἢ ἴμαὶ οὗ Ῥτοῖ. 

Οεάάες, Ὀυΐϊ 5ΠΟΥ͂ 50116 τηΐποσ ροϊηΐβ οὗ ἀ!θδσθηςθ. ΕἸΒοΠοσ, (Ο]ονγαα ὉΥῪ 

ΘΔ! δι), τεραγάβ Βοῖἢ λόγοε 814 ἔργα 45 εἰκόνες, Δηα ἰταηβ]δῖεβ ἐν τοῖς 
ἔργοις “εχ εἤεοι5 δ] οϊπ5. ταὶ, Αδὲ δηὰ Η. ϑεοβυγάς υπάἀοτιϑίδπάϊηνσ 
ἔργοις οἵ ταδϊοτία! ΟὈ]εοί5, ἄδην [μαΐ λόγοι ἅτε εἰκόνες : δΔῃα [ἢς [ΌΓΠΛΕΓ 
ἜΧΡΓΟΘΘΙΥ, {π6 Ἰαι(εγ ὈῪ παρ] ἰοδίίοη, ἀδηῖεβ [μα δεύτερος πλοῦς 5Ιρη!ῆε5 
ΔῊ ᾿ῃΐδοσ ἠοῖ ῃοα. 1 (ῖηὴΚ τῃ6 ἴνο ἰαϊζίεσ δα τίρῃς δθουῦϊξ ἔργοις, Ὀαϊΐ 
1 στεϑροοῖ οἵ [ῃε λόγοι δηὰ ἴῃ6 δεύτερος πλοῦς ΕἸΒΟΠΟΙ Δηα 5.411 0811} ἃ᾿6 
ὉὈΠΑ ΘΒ ΟΉΔΟΌΪ πράτγοσ ἴἢ6 τα. Βιϊΐ 41} [ἢ6586 νἱθῦνδ ἃτ6 ἴῃ ΤΥ Ἰπαρ- 
τηθηΐς σδάϊοδ! γ νι διθὰ ὈΥ ἔδιυτε ἴο τοοορηϊδα ἴπδῖ ἃ ἰΠθΟΥ οὗ δηδ] 
οϑιι565 15 (ῃαϊ νΗΙοὮ ϑοϊκγαίεβ ῃδα ἈΠ Πογῖο νδίη]γ αἰτοτηριβα ἴο τοδοῖ ὈῪ 
ΔΡΡτεμδηβίοη οὗ [πΠ6 υ]πηδία αἰτία [[56][, Δηά ἴο ΜΏΙΟΝ ἢ6 ΠΟΥ ΒΟΡΕΩ͂ ἴο 

ΤΔΚΟ δὴ Δρρζοχιτηδίίοῃ ὈΥ (πε δἱα οὗ ἢ15 Ἰορίοδὶ τηθίῃοά, 

ΤῊ ἐογεροϊηρ Ἔχροβιίοη δϑϑιτηθ5 [ἢ 6 σεηυ 6 η655 οὗ ΘνΈΤῪ Μοτγά ἴῃ 
1πλ6 ράϑϑᾶσθ. Μτ 7δοκβθοὴ ἤονενεσ Ὧδ5 Ξξυρρεβίεα ἴο πα ἰδ: Οδ βθηΐθησα 

5 ΟΡΘὴ ἴο ρτᾶνε βιβρίοίοη οὗ ᾿ηϊτοτροϊδίίοη, ΤῊ νΏΟΪα σοῦ θ]6 811568 

τοῦ ἴῃ6 ψογάς βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν 

αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν. Ἡδὰ {π656 ποτά Ὀδοη δΌβθηῖ, 

[ἄδτε νου ποῖ, 1 [ΠηΚ, ἢανα Ὀδοη ἴνὸ Ορ᾿ηϊοη5 85 ἴο (86 Ἰηἰογργοίδίοη 

οὗ ἴῃς ρᾶόϑαρο, νῃϊοἢ πνου]ὰ τδη γυη ἴἢ5. “ Ἐχῃδιβδίθα Ὺ ἴῃς εβοτί 

ἴο στᾶβθῃ τϑα] 165 ᾽, 5Βγ5 Θοκγαίθβ, 1 6]1Ὶ]Ὶ τουδὶ θαναγα ἰοϑὶ 1 ςυβετοά 

[Π6 (Δα οὗ [ἢο86 ψῆο οὔϑεῖνε δὴ δ] }ρ86 οἵ ἴῃε δη ἀἴγθοιν δηᾶ ἃγθ 
ὈΠηἀεα ἔογ ἰπεοῖτ ραΐϊη8. 1 ἰδαγεαὰ τὯγν 50] τηῖὶρῃς 6 δ] πάεά ὃγ 
ἀϊγεςῖ νἱδίοῃ οὗ ἴῇ6 {τ : δηά 5011 {δουρῆς ἴτ ῥσχυαάδηϊς ἴο οοπίεῃηξ 
ΤΊΥ56 Ὁ ψ ἢ 16 σοπϑιἀεγδίοη οὐ λόγοι, ΜΥὨΪοἢ ἀτα [6 τϑῆβοι[οἢ5 οὗ τῃ6 
{τὰ ἢ 1ῃ ΤΥ τπουρϊ5. Ὑεῖ ἴοσ ἃ]} [ῃδΐ, {π656 τπουρἢς-πλᾶρδϑ ἀγὸ 51 845 

Γεδὶ 85 ἴῃς τηαίΐεγαὶ ἱτηᾶραϑ οὗ παίιγθ : 50 1 81} ἰὴ δ ἰεδϑί 85 βοοά ἃ ροϑί- 

[ς1οἢ δ5 {16 ρῃγϑιοῖϊδε ὙΠῸ ΟΟΟΌΡΙ 65. Πἰτηβε! Γ ἢ [Π6 σγηλθο 15 οὗ 5θ6ηβ86᾽. 

Νοιδίηρ οδῃ 6 τῆογα ρ]αῖη δηα 51Π1|ρΡ16 [ῃδὴ (6 βεῆβα (ἢ οὈἰδἰηΘ(, 
ΝοΥ ἢ ννγὸ ὄχδίῃϊηθ ἴἢ6 οΟὈποχίοιϑ βθηΐθοποθ, 6 514}1 5866 (ἢαξ 1ἴ 15 ἴῃ 

1561 οοηξι5ε 4 δηᾶ Ἰηδοουγαῖθ. ΑΕΓ τὴν ψυχὴν τυφλωθείην, ΜΏΪΟΝ ρμῖνες 
115 (Π6 {ΠῚπΠρ᾽ για ο 564, ννὰὲ αν 4 βιἀδάδη δπά ρεγρ]οχίηρ {τα ηϑ] θη ἴο 
[ἢ 5γιαροὶ ἰῃ βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι : [Π6 τηϊη᾽5 γα δηὰ 
τ[ῃ6 Ὀοάγ᾽5 εγξ ἀῦὲ Ὁ] 6 ἃ τηοϑὲ Ἰπσομ γθηί ἰορείῃογ ; ἔοσ τῆς ἀδρτὶ- 
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γδίίου οὗ τηδηίαὶ νἱβίοη 15 ρίνθῃ 45 [Π6 σϑϑϊ οὗ δοιοη οἡ (6 ρατί οὗ ἴῃς 
ὈοάΠγ οὔραῃ. Απά ἴῃ [Π6 πεχὶ Ὀσοδιἢ ψὰ αν ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων 
ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν, ψὨΪϊΟΝ 5. ποῖ ἀνδη ρεγτηδηθ ἴο [Π6 τρδίδρθου. 

ΘΌΓΕΙΥ [6586 ἅτα Ππ Ὸ δοσῖουβ ἀείεοίβ. Αηά 5ἴηοε χὰ ἢπά {παὶ [6 νεῖν 
βϑηΐδῃηςθ Ψ ΏΙΟΝ ΠδΙΏροΙβ (86 Ιηἰεγργείδτοῃ οὗ ἴ86 δηζίγα ράβϑβδαρα 15 ἴῃ 
᾿ἰβεὶξ, αὐ ἀρατὶ ἔγομι (ἢ ρεηθσαὶ οοηϊαχί, ορθη ἴο ἀδιηδρίηρ οΥ ΕΟ 5 ΠΩ, 
11 15 ἀβίους ἴο τϑϑῖβὲ (Ὧ6 σοποϊυβίοη {μὲ [6 ἢ ο]6 οἶδιβα οι βλέπων 

ἴο αὐτῶν 15 ἔτοηι [6 Βαπά οἵὗὨ [Π6 βάτὴηθ μαζυ- πη ἀεάα ἱηϊεγροϊαΐοσ τ ἢο [μᾶ5 
ΟἹ 50Π16 ΟΙἾὮΟΙ ΟΟΟΔ5]Ο0Π5 ἐοϊδί ἃ 5 ον ἱπεριπἀδ5. ἀροπ Ρ]αῖο. Τῆς 
βθηΐθηςα 15 ὑγεοίβεϊν τ μδὶ γα μου ἐχρθοὶ Ὠἰτ ἴο ἱβέγοάπος, ἱτηαρίηϊηρ 
(45 ἢ6 νγὰ5 αι σετίδίη ἴο 40) ἰῃδΐ ἴῃς πρῶτος πλοῦς νγὰ5 [6 οὐδογνδίίοη 
οὗ ραγίοι γ᾿, 

Βυΐ ΑΙ ΠΟῸΡὮ 1 (ὨΙηΚ [ΠοτῈ ἀγα βίτοηρ ΤΕᾶΒΟΠ 5 [ῸΓ βιρροβίηρ ἴΠε5ὲ 
ΜΟΓαβ ἴο Ὀ6 βρυγίουβ, 1 ἀο ποῖ ἴῃ {Π6 Θεαβῖ τεϑὶ ΤΥ ᾿ηϊεγρσείδίοη οὗ [ἢ 6 
οδαρίοσ οἡ {ΠΕ ̓  τοὐεοοη. ΤῊΔ οἸηϊβείοη τεπμάθσβ [ῃ6 ραββϑᾶρα ἃ τοὶ 

θεοῦ Ρίεςα οὗ Ἔβχροβιοη ; Ὀαξ ἰῃ ΔΩΥ͂ οᾶ56 1 βθϑηβ οἰθδᾶγ ἴο πη6 [ῃδΐ ἴῃς 
ΤΊ ΔηΙΩΡ ἰ5 (ἢ 6 βαῖηθ. Οἡ [ἢϊ5 ρτοιηά 1 ἢανα σεϊγαϊηθα ἔγοτῃ Ὀσδοϊκοῖηρ 
16 πογαβ 1ἢ αι β ΟΏ, 51Π6 6 1 ἀο ποῖ ψ]5ἢ 1ζ ἴο ἀρρθᾶγ 85 ᾿ξ ἸὯΥ Ἔχρ]δηδ- 

(ἰοη 1ἢ ΔΩΥ ἄερτεα ἀερεηάεδα ὕροη δχρυηρίηρ [6 1. 

ΟΣ ΤΕΚ ροββι ας [παι ἴῃ 6 Ὀγαοῖεῖ οὐρὰϊ 
ἴο Ῥαρτῃ ἢ ἔδεισα, ΤΠε νοτάς μὴ παν- 

τάπασι τὴν ψνχὴν τνφλωθείην ατε ποῖ ἰη- 

ἀεδεὰ ορδὴ ἴο (τς οδἠεοϊξοπς ψ οἢ ΔΡΡΙΥ 

ἴο [ῃς [ΟἸ]ονίηνσ, Ὀαΐ [Π6Ὺ ἀγὸ ποῖ ΘΟ ϑβΆσΥ 

δίησα Π6 βδπ|6 τηδδηΐϊηρ 15 σοηνογεά :ἢ 
μὴ πάθοιμι κιτιλ. Ουζ ἱπίεγροϊδίουῦ ΤΑΥ͂ 

ανα Ὀοιτονοά ἔγοιῃ οὔ Ο ὑπὸ ταύτης τῆς 
σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐτνφλώθην, νὮετο, ἰΐ 

ΤΩΔΥ δα ποίοά, ἴ86. ὈΠΠΔη655 15 ποῖ 5αἱά (ο 
ΑΥδα ἴτομλ ὄχοθϑς οὗ ἰἸσρῃῆϊ. Τἢς Ομ βίο 

οὗ [δε86εὲ ᾿γογάς ρσίγεβ ἃ βδίβίδοίοσυ 56ῃ- 
ἴδῃςε : τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοήθην, καὶ 

ἔδοξε δή μοι χρῆναι. 1 ἀο ποῖ ἴδε] Πον- 

δνοῦ ἰῃαϊ τῆς οἴαυδε ἔδεισα... τυφλωθείην 

ἐπ αἱ 411 οὐ ἰδ βδπὴε ἰοοϊϊπσ 45 ἴῃ 6 οοη- 

οἰυάϊηρ νγοτγάβ οὗ ἴ[π6 ϑεηΐθπος, 
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